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ส่วนที ่1 
บทนำ 

 
ความเป็นมา 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 
มาตรา 9 (1) , (2) ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมาย
ของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหน่วยงาน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราช
กฤษ ฎี ก าว่ าด้ วยหลั ก เกณ ฑ์ และวิ ธี ก ารบ ริห ารกิ จการบ้ าน เมื อ งที่ ดี  เมื่ อ  21  สิ งห าคม  2561 
แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ   
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

  ดังนั้ น เพ่ือให้ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2561 - 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 แผนแม่บทภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2558-2564) นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง สำนักงานความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติงานของหนว่ยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย 

วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
2. เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินความสำเร็จในการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง การ

ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
3. เพ่ือให้กลุ่มงาน/บุคลากรของหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  
4. เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

และเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ 
5. เป็นเครื่องสำหรับผู้บริหารในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

วิธีการดำเนินงาน 
  1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 แผนแม่บทภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนการศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ  (พ.ศ. 2558 - 2564)  
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ .ศ 2565 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทที่ เกี่ยวข้องกับ 
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.  
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  2. กำหนดกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจของหน่วยงาน และบริบท 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3. ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานฯ เพ่ือปรับแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจ 
อำนาจหน้าที่ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
  4. จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักความสัมพันธ์
ต่างประเทศ สป. เสนอผู้บริหารเพ่ือขอความเห็นชอบ และขออนุมัติใช้เป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
  5. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้ งในรูปแบบเอกสาร 
และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ที่สามารถใช้ เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ งาน และประเมินความสำเร็จของการปฏิบัติราชการ 
ตามแผนปฏิบัติรราชการประจำปีและสอดคล้องตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย  
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ส่วนที่ 2  
บริบทที่เกี่ยวข้องกับสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.  

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

 ตามร ัฐ ธ รรมน ูญ แห ่งราชอาณ าจ ัก ร ไทย  พ ุท ธศ ัก ราช  2560 เป ็น กฎหมายหล ัก 
ในการปกครองประเทศได้กำหนดหมวดสำคัญๆ ที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาและการเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน ดังนี้ 
 หมวดหน้ าที่ ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้ าที่ เข้ ารับการศึกษาอบรม 
ในการศึกษาภาคบังคับ  
 หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็ก
ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการกำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้อง
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ 
ให้ เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่ งพัฒนาผู้ เรียนให้ เป็นคนดีมีวินัย  
ภูมิใจในชาติ มีความสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ  
หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ ในระบบต่าง ๆ  และได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน
ให้จ ัดตั ้งกองทุนเพื ่อใช ้ในการช่วยเหลือผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื ่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา 
และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน 
หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรพัย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อน
ภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้การบริหารจัดการกองทุน 
เป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  
 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา 
ให้เกิดผลดังต่อไปนี้  
 1) เริ่มดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือให้
เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
  2) ดำเนิ นการตรากฎหมายเพ่ื อจั ดตั้ งกองทุ น เพ่ื อใช้ ในการช่ วยเหลื อผู้ ขาดแคลน 
ทุนทรัพย์  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
   3) ให้ มี ก ล ไกและระบ บ การผลิ ต  คั ด ก รอง  และ พั ฒ น าผู้ ป ระกอบ วิ ช าชี พ ค รู  
และอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่
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เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู    
    4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด 
และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและ
ระดับพ้ืนที ่ 
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา 
ให้มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่ งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งด ำเนินการศึกษาและจัดทำ 
ข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
ดำเนินการ  
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)     

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญตัิให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง 
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
 การพัฒนาประเทศในช่วยระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง 
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก ่
  1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง   
  2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
  4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
      6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
  1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง 
ควบคู่ ไปกับการป้องกันและแก้ ไขปัญหาด้านความมั่ นคงที่ มี อยู่ ในปั จจุ บั น  และที่ อาจจะเกิดขึ้น 
ในอนาคต ใช้กลไกในการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กร  
ที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 1) การรักษาความสงบภายในประเทศ  
2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญ
ภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน 
และนานาชาติ และ 5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
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  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา 
ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 1) การเกษตร
สร้างมูลค่า 2) อุตสาหกรรมและบริการแห่ งอนาคต 3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ ยว 
4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก และ 5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
   3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด 
ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มี ทักษะสูง  
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดย
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ประกอบด้วย 7 ประเด็น ได้แก่  
1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิง
คุณภาพในทุกช่วงวัย 3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21  
4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้ง
ด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม 6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์ และ 7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมพัฒนาประเทศ 
   4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วมคิด  ร่วมทำเพ่ือส่วนรวม  
การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ  สามารถพ่ึงตนเอง และทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึ ง 
โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ 
1) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคมและเทคโนโลยี 3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม และ 4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น 
ในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
   5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดำเนินการ บนพ้ืนฐานการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุล 
ทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่ 1) สร้างการเติบโต 
อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 3) สร้างการ
เติบโตอย่างยั่ งยืนบนสังคมที่ เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 4) พัฒนาพ้ืนที่ เมือง ชนบท เกษตรกรรม 
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และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างยั่งยืน 5) พัฒนาความมั่นคงทางน้ำ พลังงาน 
และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคนประเทศ 
   6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครั ฐ 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน  
และประโยชน์ส่วนรวม” ประกอบด้วยประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ จำนวน 8 ประเด็น ได้แก่ 1) ภาครัฐที่ยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส  2) ภาครัฐ
บริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ  
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ 
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 4) ภาครัฐมีความทันสมัย 5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง  
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 6) ภาครัฐมีความโปร่งใส 
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจำเป็น 
และ 8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติว่ า  

เมื่อมีพระบรมราชโองการ ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแต่ละ 
ด้านจัดทำแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
    แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้  
ในยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย 6 ด้าน 23 ประเด็น ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
     1. แผนแม่บทประเด็นความม่ันคง 
      2. แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
      2. แผนแม่บทประเดน็การต่างประเทศ 

    3. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเกษตร 
      4. แผนแม่บทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

    5. แผนแม่บทประเด็นการท่องเที่ยว 
    6. แผนแม่บทประเดน็การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
    7. แผนแม่บทประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั 

       8. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
         9. แผนแม่บทประเด็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

             23. แผนแม่บทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
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  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      2. แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ 
     10. แผนแม่บทประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
     11. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     12. แผนแม่บทประเดน็การพัฒนาการเรียนรู้ 
     13. แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี   
                14. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาศักยภาพการกีฬา 
                        23. แผนแม่บทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
    4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม    
       2. แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ 

     6. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
                         15. แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างพลังทางสังคม 
   16. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาความเสมอภาค และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
                         17. แผนแม่บทประเด็นการสร้างหลักประกันทางสังคม 
 23. แผนแม่บทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
    5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
         2. แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ 
      6. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
     18. แผนแม่บทประเด็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
              19. แผนแม่บทประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 
     23. แผนแม่บทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
        6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
            2. แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ 
        20. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 
                           21. แผนแม่บทประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                           22. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนากฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
                    23. แผนแมบ่ทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผล 
มาจากสถานการณ์โควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุ เป้าหมายตามที่ กำหนดไว้ 
ในยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย 23 ประเด็น 62 แผนย่อย (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ .ศ .2561-2580) ณ  วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 11 ประเด็น 18 แผนย่อย  
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 1) ประเด็นความมั่นคง ใน 2 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การรักษาความสงบภายใน ประเทศ  
3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 2) ประเด็นการต่างประเทศ ใน 1 แผนย่อย คือ 2.2 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
 10) ป ระ เด ็น ก ารป ร ับ เป ลี ่ย น ค ่าน ิย ม แ ล ะว ัฒ น ธ รรม  ใน  1  แ ผ น ย ่อ ย  ค ือ  
3.1 การปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
 11) ป ระ เด็ น ก าร พั ฒ น าศั ก ยภ าพคน ตลอดช่ ว งชี วิ ต  ใน  4  แผน ย่ อย  ได้ แก่   
3 .2  การพ ัฒ นา เด ็กตั ้งแต ่ช ่ว งการตั ้งค รรภ ์จนถ ึง ปฐมว ัย  3 .3  การพ ัฒ นาช ่ว งว ัย เร ียน /ว ัย รุ ่น  
3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
 12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 17) ประเด็ น ความ เสมอภ าคและหลักป ระกันท างสั งคม  ใน  1  แผนย่ อย  คื อ  
3.1 การคุ้มครองทางสังคมข้ันพืน้ฐานและ หลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
 18) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์
เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
 20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ใน 4 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การ
พัฒนาบริการประชาชน 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 3.5 
การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
 21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การป้องกัน
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
 22) ป ระ เด ็น กฎ ห มายแ ละกระบ วน การย ุต ิธ ร รม  ใน  1  แผน ย ่อ ย  ค ือ  3 .1  
การพัฒนากฎหมาย 
 23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.4 การวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 
 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเป้าหมายสำคัญ คือ “คนสามารถยังชีพอยู่
ได้มีงานทำ กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจาย รายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจ
ประเทศฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐาน  เพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่”  
โดยการพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิด Resilience มีมิติที่ต้องใหค้วามสำคัญ 3 ประการ ได้แก่  
 การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้ สภาวะวิกฤต ให้
ประเทศยังคงยืนหยัดและต้านทานความยากลำบาก 
 การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทางการพัฒนา รูปแบบ และแนวทาง  ที่
ดำเนินการอยู่ ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน  และบริบทการพัฒนาประเทศที่
เปลี่ยนแปลงไป  
 การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) หมายถึง การ เปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐาน เช่น กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และ  สถาบัน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองการปกครอง ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพโดยรวมของประเทศ 
โดยได้ระบุแนวทางการพัฒนาที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการฟ้ืนฟู  และ
ขับเคลื่อนประเทศให้สามารถ “ล้มแล้ว ลุกไว หรือ Resilience” 4 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 1) การ
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เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ  2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศ
เพ่ือรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ในระยะยาว 3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลัก
ในการขับเคลื่อนและ 4) การพัฒนาประเทศการปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาประเทศ 
 
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 แผนปฏิรูปประเทศประกอบด้วย 13 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม  
5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 12) ด้านการศึกษา และ 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวข้องและสนับสนุนเป้าประสงค์แผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) รวม 5 ด้าน ประกอบด้วย (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (3) ด้านกฎหมาย  
(6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ (12) ด้านการศึกษา   
 2) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน   
    เป้าประสงค์ เพ่ือให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ในทุกมิติ
และรองรับผลกระทบของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ และทิศทางที่กำหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    กิจกรรม Big Rock ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องทั้ง 4 กิจกรรมปฏิรูป 
    (1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล  
  (2 ) จั ด โครงสร้ างองค์ ก ร  และระบ บงานภ าครั ฐ ให้ มี ค วามยื ดหยุ่ น  คล่ อ งตั ว 
และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์  
  (3 ) ปรับ เปลี่ ยนการบริห ารทรัพยากรบุ คคลภ าครัฐสู่ ระบบ เปิ ด  เพ่ื อ ให้ ได้ ม า 
และรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม  
    (4) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
   3) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านกฎหมาย 
     เป้าประสงค์ เพ่ือให้เกิดผลอันพึงประสงค์ในการมีกฎหมายที่ดีและมีเพียงเท่าที่จำเป็นตาม
หลักการของมาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
      กิจกรรม Big Rock ด้านกฎหมาย ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1  
      (1) มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต
หรือการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเปน็รูปธรรม 
    6) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    เป้าประสงค์ เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล รักษา และฟ้ืนฟู
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์ยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ ่งแวดล้อม พร้อมทั ้งเก ิดความสมดุลระหว่างการอนุร ักษ ์ และการใช ้ประโยชน ์ลดความขัดแย้ง 
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ของการพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
และมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ  
     กิจกรรม Big Rock ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 กิจกรรมปฏิรูป 
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
   (2) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด (บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ) 
     11) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
    เป้ าประสงค์  เพ่ือแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน  
และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตามการ
บริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของ
บุคลากรใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ  
      กิจกรรม Big Rock ด้ านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 4  
     (4) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์  
    12) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา  
   เป้าประสงค์ เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการ ศึกษา  
มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ ศึกษาและสร้างเสริม 
ธรรมาภิบาล ซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปการเรยีนรู้ตลอดชีวิต  
 ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ข้อ 4.2  
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 ข้อ 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อ 4.1 การลดความ
เหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ข้อ 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี ข้อ 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
  ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
   1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
1.1 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 1.2 วัยเรียน/วัยรุ่น  
มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้มีสำนึกพลเมือง มีความกล้า
หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว  สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 1.3 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญ
ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความ
ต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น 1.4 มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้ เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาทำ
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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น 1.5 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
มั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
สังคมเพ่ิมขึน้ 
   2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  2.1 คนไทย 
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
   3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็ นพลั งทางสั งคม  3.1 ประชากรไทย 
มีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

 กิจกรรม Big Rock ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 - 3 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
(หน่วยรับผิดชอบหลัก : กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
    กิจกรรมปฏิรูปที่  2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ) 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม) 
   ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุน  
ในขัน้ตอนของกิจกรรมปฏิรูปที่ 1, 2 และ 3 ดังนี้ 
     กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
(กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
  ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
  1. การพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการทำงานเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการปฏิรูป 
  2. การสนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน (Prevention) และการแก้ไข (Correction) ปัญหาเด็ก
และเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  3. การสนับสนุนกลไกการดำเนินงานในระดับพ้ืนที่และต้นสังกัด 

  4. การติดตามความคืบหน้าและการระดมการมีส่วนร่วมของสังคม 

   กิจกรรมปฏิรูปที่  2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ ฐานสมรรถนะ  
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
    1. ปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ทุกระดับ 
    2. พัฒนาครูให้มีศกัยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ 
    3. ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล 
    4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
   5. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ติดตามความ
คืบหน้าในการดำเนินการ 
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   กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
  ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
  2) ด้านกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสาย
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความ
ต้องการจำเป็น 
  ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตามชว่ยเหลือ ครู และ
การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ตามความต้องการจำเป็น 
     ขั้นตอนที่ 4 การส่งเสริม สนับสนุนระบบกลไกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการ
พั ฒ น าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  โด ย เฉพ าะก ารติ ด ต าม ช่ ว ย เห ลื อ ค รู ให ม่  ค รู ที่ ไม่ มี วุฒิ ท างก ารศึ ก ษ า  
ครูที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณลักษณะไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครูและสถานศึกษาในท้องถิ่น
ยากจน ห่ างไกลและทุ รกันดาร อาทิ  การร่วมมื อกั บชุ มชน  (PLC&CPD: (Professional Learning 
Community & Continuous Professional Development)  ก ารศ ึกษ าอ บ รม  และแพลตฟอร์ม
กระบวนการจัดการเรียนรู้การบริหารการศึกษาและการนิเทศการศึกษา  
     ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู 
   ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาระบบกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ 
และการคงวิทยฐานะของครู โดยนำผลการประเมินวิทยฐานะไปเป็นส่วนสำคัญในการประเมินและการปรับปรุง
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซ่ึงเป็นการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับ
ประเทศไทยให้ เป็นประเทศที่ พัฒนาแล้ว มี ความมั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน หลักการพัฒนาประเทศที่ สำคัญ 
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ“คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา”  ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ 
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความสำคัญกับการวางรากฐาน 
การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษา 
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
แนวทางการพัฒนาที่สำคัญประกอบด้วย  

- ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค ์
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- พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

- ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
- ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ   
- เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐ    
- พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย   
- ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนรว่มพัฒนาประเทศ   

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยการเพ่ิมโอกาสการ  
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ การกระจายการให้บริการภาครัฐ
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  ยุทธศาสตร์ที่  3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยการบริหาร  
จัดการเศรษฐกิจส่วนรวม เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และ 
การตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค 
การผลิตและการบริการ   
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มุ่งเน้นการรักษา  
และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติและการสร้างความม่ันคงด้านน้ำ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
การแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม เพ่ิมขีด 
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ พัฒนาระบบการ 
บริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา 
ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง 
และยั่งยืน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคม พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ การส่งเริม 
ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ  
ทางทะเล และการบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล  
ในสังคมไทย ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการตรวจสอบ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่าย 
มีประสิทธิภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
ให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านขนส่ง สนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ  
โลจิสติกส์ พัฒนาด้านพลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต การใช้พลังงานทดแทนและพลังงาน
ธรรมชาติ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล พัฒนาระบบน้ำประปา  

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัย
และพัฒนา พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม บุคลากรวิจัย  
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่าง
รายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น พัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจอย่างมีสมดุล  
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่  

ยุทธศาสตร์ที่  10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่ อการพัฒ นา มุ่ งเน้นในเรื่อง 
การมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ  
ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง  
โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และ 
การลงทุน พัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศ 
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประ เทศโดยมีบทบาท 
ที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้าน บูรณาการภารกิจ
ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ และส่งเสริมการปรับตัวภายในประเทศที่สำคัญ 
 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)     

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นแผนหลัก 
ของชาติที่เป็นกรอบทิศทางการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพ่ือธำรงไว้ 
ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด 16 นโยบาย 19 แผน ซึ่งภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 7 นโยบาย 6 แผน ได้แก่นโยบายที่ 1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดรับด้วย แผนที่ 3) แผนการ
เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข นโยบายที่ 2) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ สอดรับด้วย
แผนที่ 6) แผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง นโยบายที่ 3) ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ สอดรับด้วย แผนที่ 7) แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  นโยบายที่  5) สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ   
และนโยบายที่ 8) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน สอดรับด้วยแผนที่ 10) แผนการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นโยบายที่ 9) เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับด้วยแผนที่ 
11) แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต และนโยบายที่ 10) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ สอดรับด้วยแผนที่ 15) แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร ์

นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
  นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม 2562  
โดยได้กำหนดนโยบายไว้ 12 ด้าน ดังนี้    
   นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนโยบายดำเนินการ ดังนี้  

1) สืบสาน รักษา ต่อยอมศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 

2) ต่อยอดการดำเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดำริ 
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3) สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้ าใจ 
ที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ตลอดจนพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ 
   นโยบายท่ี 2 การรักษาความม่ันคงและปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
รักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ ปลูกจิตสำนึก เกียรติภูม และศักดิ์ศรีความ 
เป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะ และการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ  
ความสามัคคีปรองดองและความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ระหว่างกันของประชาชน พัฒนาและเสริมสร้างการเมือง  
การปกครอบในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีธรรมาภิบาล ความรักชาติ  
และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างจริงจังทั้งระบบ    
   นโยบายที่ 3 การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยดำเนินการ ดังนี้ 

1) ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณะของชาติ 
2) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมทีด่ีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์  

การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะ และการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมือที่ดี 
3) ทำนุบำรุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง 
4) สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน  

ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย 
   นโยบายที่ 4 การสร้างบทบาทไทยในเวทีโลก  ดังนี้ 

1) สร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก 
2) เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน 
3) ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 
4) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง 
5) ขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพ่ือประชาชน 

 นโยบายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
  นโยบายที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
  นโยบายที ่7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก   
  นโยบายที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

1) ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
2) พัฒนาบัณฑิตพันธ์ใหม่ 
3) พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 
4) ดึงดูดคนเกง่จากท่ัวโลกเข้ามาร่วมทำงานกบัคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง 
5) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
7) จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

  นโยบายที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
  นโยบายที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน 
  นโยบายที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
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1) พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
2) ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มีความสำคัญต่อการ 

ประกอบธุรกิจและดำเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล 
3) พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
4) เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ 
5) ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 
6) พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะและการตรวจสอบ 

ภาครัฐ 
7) ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพ่ือเอ้ือต่อการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน 

  นโยบายท่ี 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการ
ยุติธรรม 
 
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 

1. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน 
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมือง ฝ่ายราชการประจำ 
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา รับฟังความเห็นประชาชน และดำเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรมนูญ 

 
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 -2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทาง  
การจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค 
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคน ให้มีสมรรถนะ 
ในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการ 
ศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษา 
เพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For 
Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) 
ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 
ของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ  
มาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
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 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต 
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก ศตวรรษท่ี 21 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้ เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง 
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมอืผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ ำ 
ภายในประเทศลดลง 
 ยุทธศาสตร์แผนการศึ กษาแห่ งชาติ  พ.ศ. 2560 -2579 ประกอบด้ วย 6 ยุ ทธศาสตร์  
ซึ่งเก่ียวขอ้งกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
   เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา 
การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาส 
ในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่ง
ทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว) 4) พัฒนาการจัด
การศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรง 
ในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพตดิ ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนากำลั งคน การวิจั ย และนวัตกรรมเพื่ อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 เป้าหมาย 1) กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการ 
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน 
ที่ จั ดการศึกษาผลิตบัณ ฑิ ตที่ มี ความเชี่ ยวชาญ และเป็ น เลิ ศ เฉพาะด้ าน  3 ) การวิจั ยและพัฒ นา 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
 แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความต้องการ
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา กำลังคนที่มีความ
เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้
 เป้าหมาย 1) ผู้ เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
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การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษา
สามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 4) แหล่งเรียนรู้ สื่อตำรา 
เรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลา
และสถานที่ 5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบการผลิตครู 
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้  
โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การผลิตครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 เป้ าหมาย 1) ผู้ เรียนทุกคนได้รับ โอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ 2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  
3) ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผน 
การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
 แนวทางการพัฒนา 1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวั ย 3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษา 
ที่มมีาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและนำแนวคิด 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การปฏิบัติ 3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรม 
จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 2) ส่งเสริมและ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริม
คุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 เป้าหมาย 1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนและพ้ืนที่ 4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ 
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 5) ระบบบริหารงานบุคคล
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ของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงาน 
ไดอ้ย่างเต็มตามศักยภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 4) ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
ระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 5) พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 
หลักการตามนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  

1. สร้าง "TRUST" หรือ "ความเชื่อม่ัน ไว้วางใจ" ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก 
และผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงานสามารถท่ีจะเป็นหลัก หรือเป็นที่พ่ึงได ้ 

 T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส       
 R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ 
 U (Unity) หมายถงึ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว 
 S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา 
T (Technology) หมายถึง เทคโนโลยี 
2. ให้ทุกหน่วยงานนำรูปแบบการทำงาน "MOE ONE TEAM" หรือ "การทำงานร่วมกัน 

เป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ" และนำ "TRUST" ซึ่งเป็นรูปแบบในการทำงานที่จะทำให้ครูบุคลากร 
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการทำงานกระทรวงศึกษาธิการ  
เพ่ือเป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนและกระบนนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 

3. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดขอบต่อตนเอง
องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ  ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
โดยผ่านกลไกการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ดังนั้น จึงกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2564-2565 ดังนี้ 

1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของ 
โลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับสังคมไทย  

2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ 
ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย 
และมีความรับผิดขอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 

3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) 
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน  เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์ม 
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การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาโดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือกำหนดให้มี
ระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบ
การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ 
วัดความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบ
การประเมินผลการศึกษาทุ กระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ รับการปรับปรุง 
ให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา 
มีความเป็นธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน  ๆ  
กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทัว่ถึง* 

7. การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) สู่การปฏิบัติ 
เป็นการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ  โดยใช้กรอบคุณวุฒิ แห่งชาติ เชื่อมโยง 
ระบบการศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดทำ
มาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม 
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม 
ความก้าวหน้าเป็นระยะ          
  9. การศึกษาเพื่ ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เพ่ือให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพ
ชีวิตมีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  
  10. การพลิกโฉมระบบการศึกษไทยด้วยการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีจัดการศึกษา 
ทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษา 
ผ่านระบบดิจิทัล  
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  11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่ มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ* 
  12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยืดหลักการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) 
1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง 
ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง 
จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
  2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถ 
ของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
  3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อนเพ่ือให้ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้ 
ประโยขน์ได้อย่างแท้จริง 
  4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน 
การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่  สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างอาชีพและรายได้ที่ เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ 

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม 
และเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อม 
ในการเข้าสูส่ังคมผู้สูงวัย 

7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ให้ผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
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นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
 1.1 เร่งสร้างสถานศึกษาปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจากภัยคุกคาม

ในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอ่ืน ๆ โดยมีการวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากร 
ในสถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดโครงการโรงเรียน Sandbox : Safety zone in school (SSS) หรือ  
การจัดกิจกรรม Safety School Success จัดให้มีการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคติดต่อ การจัดการความรุนแรง
เกี่ยวกับร่างกาย จิตใจ และเพศ เป็นต้น 

   1.2 เร่งพัฒนาบรรจุตัวชี้วัดเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา 
และหน่วยงานทุกระดับ 

 1.3 เร่งพัฒนาให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มี โครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง 
อย่างชัดเจนในทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 2.1  เร่งจัดทำและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)  

โดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยความเหมาะสมความเป็นไปได้และทดลองใช้
ก่อนการประกาศใช้หลักสูตรฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565   

   2.2 จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นกระบวนการ
เรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์รวมทั้ง 
การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ   

    2.3 พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและมีแพลตฟอร์ม 
การเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมิน
และพัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 

 2.4  มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์  หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม                   
ให้มีความทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม่ เหมาะสมกับวัยของผู้ เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ 
ของท้องถิ่นและการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  

 2.5  ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียนโดยบูรณาการ
การทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคาร
ออมสิน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. โครงการธนาคารโรงเรียน 
และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน 

 2.6  พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System)   
ที่มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ 
นอกระบบ และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วยการเรียนรู้ 
(Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทำ 

    2.7 ศึกษาวิจัย  ถอดบทเรียนความสำเร็จในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในสถานศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทาง 
ให้หน่วยงาน สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 
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3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย  
 3.1  ดำเนินการสำรวจและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพ่ือนำเข้าสู่ระบบ

การศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ  
    3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา 

เพ่ือรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ
ร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    3.3 มุ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยกำหนด
ตำแหน่ง (ปักหมุด) บ้านเด็กพิการทั่วประเทศ   

 3.4 ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกลกันดารได้มีโอกาสเรียนรู้ในยุคโควิด โดยการสร้างความพร้อม  
ในด้านดิจิทัลและด้านอื่น ๆ 

     3.5 ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ 
เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันสังคมอ่ืน  

4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 4.1 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และส่งเสริมการผลิต

กำลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
 4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจโดยการ Re-skill,  

Up-skill ,New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพ 
ในรูปแบบที่หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีความสนใจ โดยมีการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 4.3 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพ 
และการเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการ 
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่  

 4.4 พัฒนาแอปพลิเคชัน เพ่ือสนับสนุนช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย โดยการนำร่องผ่าน 
การให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) จำนวน 100 ศูนย์ ให้ครอบคลุมการให้บริการแก่
ประชาชน 

5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    5.1 พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบ

การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance 
Appraisal (DPA)   

 5.2 พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดทำกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล 
(Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับอาชีวศึกษา  

 5.3 ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการให้ความรู้
ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 

6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
 6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการจัดระบบทะเบียนประวัติ

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
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 6.2 ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์ การ เรียน                  
ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของกรมบัญชีกลางไปยังผู้ปกครองโดยตรง 

7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ  
 จัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแห่ งชาติ เพ่ือรองรับพระราช บัญญั ติ                  

การศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
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ส่วนที่ 3 
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และแผนยุทธศาสตร์ 
ของสำนักความสัมพันธ์ตา่งประเทศ สป. 

ความเป็นมา 

  กระทรวงศ ึกษาธ ิการได ้ดำเน ินงานความร ่วมม ือก ับต ่างประเทศมาเป ็นเวลานาน  
แต ่ ได ้หย ุดชะง ักไปในช ่วงระหว ่างสงครามโลกคร ั ้ งท ี ่สอง ต ่อมาภายหล ังสงครามโลกด ังกล ่าว
กระทรวงศึกษาธิการได้มีการติดต่อกับต่างประเทศอีกครั้งหนึ่ง แต่งานการติดต่อกับต่างประเทศในขณะนั้น  
ยังไม่มีกองงานใดรับผิดชอบโดยเฉพาะ หลังจากที่ทหารพันธมิตรเคลื่อนย้ายออกจากประเทศไทยไปแล้ว  
ได้มีองค์การต่างๆ ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยมากขึ้น เช่น องค์การบริหารวิเทศกิจสหรัฐอเมริกา  
ประจำประเทศไทย (USOM) มูลนิธิการศึกษาตามรัฐบัญญัติฟุลไบรท์ (Fulbright) นอกจากนี้ ยังมีองค์การ
ระหว ่างประเทศเก ิดข ึ ้นอ ีกมากมายท ี ่ ให ้ความช ่วยเหล ือแก ่ประเทศไท ย โดยเฉพาะองค ์การ 
ที่กระทรวงศึกษาธิการติดต่อด้วยมากที่สุด คือ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) 
  เมื ่อกิจการด้านต่างประเทศเพิ ่มปริมาณมาก กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดตั้ งกองพิเศษ 
ให้ทำหน้าที่เก่ียวกับการต่างประเทศและรับรองชาวต่างประเทศโดยตรง ในที่สุดได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกา 
จัดวางระเบียบราชการสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื ่อวันที่  
20 ส ิงหาคม พ.ศ. 2491 ต ั ้งกองการต่างประเทศ ให ้ส ังก ัดในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยมี ม.ล.มานิจ ชุมสาย เป็นผู้อำนวยการกองคนแรก และแบ่งงานเป็น 3 แผนก ดังนี้ 

1. แผนกองค์การต่างประเทศ 
2. แผนกข่าวสาร 
3. แผนกการศึกษาต่างประเทศ 
ต่อมาในปี พ.ศ.2494 ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาการจัดวางระเบียบราชการ

สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงในกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2494 ตั้งแต่วันที่  
5 กันยายน พ.ศ. 2494 จากการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ปรากฏว่ากองในสำนักงานปลัดกระทรวง  
คือ กองการต่างประเทศ ได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกองการสัมพันธ์ต่างประเทศ และในปี พ.ศ.2521  
มีการแบ่งงานออกเป็น 4 ฝ่าย  ดังนี้ 

1. ฝ่ายองค์การต่างประเทศ 
2. ฝ่ายข่าวสารและวิชาการ 
3. ฝ่ายการศึกษาต่างประเทศ 
4. ฝ่ายประสานงาน (ซึ ่งได้เปลี ่ยนชื ่อเป็นฝ่ายประสานงานและการประชุมนานาช าติ 

เมื่อปี พ.ศ.2528) 
ต ่อมาได ้ม ีการประกาศใช ้พระราชบ ัญญ ัต ิ ระเบ ียบบร ิหารราชการกระทรวงศ ึกษาธิ การ  

พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงว ่าด ้วยการแบ่งส ่วนราชการในสำน ักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ ิการ  
ทำให้กองการสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการปรับโครงสร้างใหม่เป็น  
“สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ” ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 มีการปรับโครงสร้างภายในสำนักฯ เป็น 7 กลุ่มงาน  
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โดยปรับปรุงบทบาท ภารกิจ การจัดระบบการบริหารงาน การจัดสำนักงานและการวางกำลังคนให้เหมาะสม
ตามโครงสร้างใหม่ให้สอดคล้องกับปริมาณงานและภารกิจในปัจจุบัน  

อำนาจหน้าที่ 
  สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจและหน้าที่  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ดังนี้ 
  1. ประสานงานการดำเนินงานด้านการต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการกับองค์การ 
ที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
  2. จัดทำนโยบายและแผนความร่วมมือและงบประมาณด้านต่างประเทศ 
  3. จัดทำฐานข้อมูลกลางด้านการต่างประเทศที่เก่ียวกับการศึกษา 
  4. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการศึกษา  
กับต่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน  
และภูมิภาค 
  5. ประสานการระดมทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวง รวมทั ้งประสานการระดมนักวิชาการเพื ่อร ่วมเป ็นคณะกรรมการด้านต่างๆ ที ่ เก ี ่ยวข ้อง  
กับการดำเนินงานระหว่างประเทศ 
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้องหรือ  
ที่ได้รับมอบหมาย 

หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน (ตามการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายใน ปี พ.ศ. 2561) 
1. กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานความร่วมมือด้านการศึกษากับองค์การระหว่าง

ประเทศ และหน่วยงานชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ เช่น องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ โครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
ธนาคารโลก และธนาคารเพื ่อการพัฒนาอื ่น ๆ ตลอดจนงานขององค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ 
นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริม ดำเนินการ และพัฒนาความร่วมมือกับองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม  
แห่งสหประชาชาติ รวมถึงการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาภายใต้กรอบเอเปค อาเซม สหภาพยุโรป และ 
การเปิดเสรีทางการศึกษาภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก 

2. กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค 
มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซี มีโอ 
และสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน รวมถึงความร่วมมือกับสำนักงานเลขาธิการ  
ซีมีโอ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน และประเทศสมาชิกซีมีโอ อาเซียน อาเซียนบวกสาม เอเชียตะวันออก  
และคู ่ เจรจาต่าง ๆ ตลอดจนศูนย์/เครือข ่ายภายใต ้องค์การซีม ีโอ และหน่ วยงานภาคีท ี ่ เก ี ่ยวข้อง  
โดยการดำเนินงานผ่านกรอบการประชุมระดับนโยบาย คือ ระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส จนถึงความ
ร่วมมือทางวิชาการและการสร้างเครือข่ายระหว่างกันในทุกระดับ นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินงานภายใต้กรอบ
ความร่วมมือระดับภูมิภาคอ่ืน ๆ ได้แก่ กรอบความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย -  มาเลเซีย – ไทย 
(Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT-GT) และกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค 



 

27 
 

ลุ่มแม่น้ำโขง (Great Mekong Sub-region : GMS) เช่น ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา –  
แ ม ่ โ ข ง  ( Ayeyawady –  Cho Phraya –  Mekong Economic Cooperation Strategy :  ACMECS)   
ความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น (Mekong – Japan) ความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับจีน (Mekong – Lancang) 
ความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับเกาหลี  (Mekong – Republic of Korea) และความร่วมมือข้อริเริ ่มลุ ่มน้ำโขง
ตอนล่าง (Lower Mekong Initiative : LMI) เป็นต้น  

3. กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี  
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับทวิภาคีระหว่าง

ประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง แอฟริกา 
และลาตินอเมริกา โดยแสวงหาและดำเนินความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของปร ะเทศ
ไทยบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดี และความเท่าเทียมกันระหว่างประเทศ ประสานการจัดเข้าพบหารือ  
และการดำเนินการ ด้านสารัตถะและพิธีการทูตในโอกาสที่ผู้แทนจากต่างประเทศเข้าพบผู้บริหารระดับสูง 
ศ ึกษา ว ิเคราะห์ และประมวลท่าทีแนวโน้มของประเทศคู ่ เจรจา เสนอแนะ และกำหน ดประเด็น 
และท่าทีของไทยในการเข้าร่วมเจรจาทวิภาคี จัดทำความตกลงระหว่างประเทศด้านการศึกษา ติดตาม  
และผลักดันการดำเนินงานตามข้อตกลงหรือผลการเจรจา จัดประชุมคณะทำงานภายใต้ข้อตกลง ส่งเสริม  
และสนับสนุนด้านทุนการศึกษาเพื ่อพัฒนาศักยภาพของครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษ า นักวิชาการ 
และบุคลากรทางการศึกษาของไทย สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาของประเทศที่ต้องการความ
ร่วมมือจากรัฐบาลไทย ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนนโยบายความม่ันคงและการแก้ไขปัญหาการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับทวิภาคีระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ยุโรป อเมริกาเหนือ และแปซิฟิก โดยแสวงหา และดำเนิน
ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและความ
เท่าเทียมกันระหว่างประเทศ ประสานการจัดเข้าพบหารือ และการดำเนินการด้านสารัตถะและพิธีการทูต 
ในโอกาสที่ผู้แทนจากต่างประเทศเข้าพบผู้บริหารระดับสูง ศึกษา วิเคราะห์ และประสานงานกับประเทศคู่เจรจา
ในรูปแบบต่าง ๆ เสนอแนะ และกำหนดประเด็นและท่าทีของไทยในการเข้าร่วมเจรจาทวิภาคี จัดทำความตกลง
ระหว่างประเทศด้านการศึกษา และผลักดันการดำเนินงานตามข้อตกลง จัดประชุมคณะทำงานภายใต้ข้อตกลง 
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการและ
บุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาภาษาต่างประเทศและทักษะด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลและแนวโน้มของสังคมโลก 

4. กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารวิชาการเกี่ยวกับ

ความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของ 
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาเว็ปไซต์
สำนัก จัดทำ/ดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกลางด้านการต่างประเทศที่เกี่ยวกับการศึกษา จัดเก็บ
และเชื ่อมโยงข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงาน                
ด้านการศึกษาที่เกี ่ยวข้อง งานแปลเอกสารวิชาการที่เกี ่ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการศึกษา  
งานผลิตเอกสาร และสิ่งพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะสิ่งพิมพ์และเอกสารออนไลน์ งานจัดกิจกรรมและโครงการ  
ต่าง ๆ ร่วมกับองค์กร หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ งานดูแลระบบคอมพิวเตอร์และซ่อมบำรุง
อ ุปกรณ์อ ิเล ็กทรอนิกส ์ภายในสำนักงาน รวมถึงงานบริการห ้องสม ุดและศ ูนย ์เอกสารนานาชาติ  
และศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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5.  กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างประเทศ 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และทิศทางความร่วมมือกับต่างประเทศ

ภายใต้กรอบความร่วมมือระดับพหุภาคี และทวิภาคี งานวิจัย จัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
ด้านการศึกษากับต่างประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกระทรวงศึกษาธิการ  
และนโยบายร ัฐบาลด ้านความร ่วมม ือก ับต ่างประเทศ งานจ ัดต ั ้ งงบประมาณด ้านต ่างประเทศ  
ของกระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณของหน่วยงาน และสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก  
ณ กรุงปารีส จ ัดทำคำรับรองการปฏิบ ัต ิราชการของหน่วยงาน และรายงานผลการปฏิบัต ิราชการ  
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตามเกณฑ์พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน และงานทุนรัฐบาลตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน  

6.  กลุ่มบริหารงานต่างประเทศ 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานบริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 

ด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ การจัดสรรเงินอุดหนุนกิจการด้านต่างประเทศตามที่คณะรัฐมนตรี
อนุมัติ ประสานการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก ติดตาม  และวางแผน 
บำรุงรักษาสำนักงานองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดการต้อนรับและอำนวยความ
สะดวกตามพิธีการต้อนรับและรับรองแก่คณะผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศและชาวต่างประเทศที่เป็นแขก 
ของรัฐบาล และผู ้ท ี ่มาร ่วมประชุม งานบริหารทุนรัฐบาลไทยและทุนรัฐบาลผ่านกรมความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สนับสนุนการจัดประชุมทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและนานาชาติ 
รวมทั้งงานธุรการ งานบุคลากร งานข้าราชการลาไปต่างประเทศ งานสารบรรณ พัสดุครุภัณฑ์  อาคารสถานที่ 
งานอำนวยความสะดวกผู ้บร ิหารและข้าราชการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และงานเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ   

 
แผนผังโครงสร้างหน่วยงานสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มความร่วมมือกับ 
องค์การระหว่างประเทศ 

 

กลุ่มความร่วมมือ 
ระดับภูมิภาค 

กลุ่มความร่วมมือ 
ทวิภาคี 

กลุ่มนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์ต่างประเทศ 

กลุ่มสารสนเทศ 
ต่างประเทศ 

ผู้อำนวยการ 
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 

กลุ่มบริหารงาน 
ต่างประเทศ 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

รองปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ 
ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

วิสัยทัศน์ 
  “หน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านการต่างประเทศของกระทรวง” 

พันธกิจ 
1. ดำเนินงานและประสานความร่วมมือด้านการต่างประเทศของกระทรวง 
2. จัดทำนโยบายและแผนความร่วมมือด้านการต่างประเทศ 
3. ส่งเสรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในองค์กร 
4. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศกลางด้านการต่างประเทศท่ีเกี่ยวกับการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาการดำเนินงานด้านการต่างประเทศให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
2. พัฒนาการจ ัดทำนโยบายและแผนความร ่วมม ือด ้านการต่างประเทศ ให ้สอดคล ้อง 

กับแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ 
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการภาครัฐในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูด้านการต่างประเทศของกระทรวง  

เป้าประสงค์หลัก 
1. มีความร่วมมือและเครือข่ายการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ 

  2. มีนโยบาย แผนความร่วมมือด้านการต่างประเทศ 
  3. มฐีานข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ 
  4. บุคลากรมีความตระหนักรู้และมีศักยภาพในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ทั้งในและต่างประเทศ 
  5. หน่วยงานมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน 
1. ส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือตามพันธกรณีและข้อผูกพันกับต่างประเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
2.  พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความร่วมมือในกรอบทวิภาคี พหุภาคี และในภูมิภาค 
3. ขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
4.  ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนาข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  

และนักศึกษา 
5.  สนับสนุนการดำเนินการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการต่างประเทศ 
6.  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ 
7.  ผลักดันการจัดทำฐานข้อมูลด้านการต่างประเทศของกระทรวง 
8.  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและ

ภาพลักษณ์ที่ด ี
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9.  เสริมสร้างภาพลักษณ์และบทบาทขององค์กรในฐานะหน่วยงานหลักด้านต่างประเทศ  
ของกระทรวง 

10.  ส่งเสริมการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
 
 
 
 

 xcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิสัยทัศน์ หน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านการต่างประเทศของกระทรวง 

พันธกิจ ดำเนินงานและประสานการดำเนินงาน 
ด้านการต่างประเทศของกระทรวง 

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐในองค์กร  

จัดทำนโยบายและแผนความร่วมมือ 
ด้านการต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ พัฒนาการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ
ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการภาครัฐในองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพ 

พัฒนาการจัดทำงบประมาณและแผน
ความร่วมมือด้านการต่างประเทศให้

สอดคล้องกับแผนแม่บทและยุทธศาสตร์
ชาติ 

กลยุทธ์ 

- ส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือตาม
พันธกรณีและขอ้ผูกพันกับต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความ
ร่วมมือในกรอบทวิภาคี พหภุาคี และ
ภูมิภาค 

- ขยายเครือข่ายความร่วมมือดา้น
การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

- ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการ
พัฒนาข้าราชการ ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน และนกัศึกษา 

สนับสนุนการดำเนินการจัดทำนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ความรว่มมือด้านการ
ต่างประเทศ 

- สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการภายในองค์การให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

- ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศให้มี
ประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ที่ดี 

- เสริมสร้างภาพลักษณ์และบทบาทของ
องค์กรในฐานะหน่วยงานหลักด้าน
ต่างประเทศชองกระทรวง 

- ส่งเสริมการจัดการความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

  

 

พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศกลาง 
ด้านการต่างประเทศที่เกี่ยวกับการศึกษา  

ส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลด้านการ
ต่างประเทศของกระทรวง 

ผลักดันการจัดทำฐานข้อมูลด้านการ
ต่างประเทศของกระทรวง 

 



 

32 
 

- ผลักดันการจัดทำฐานข้อมูลด้านการต่างประเทศของกระทรวงฯ 
 

แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ – ยุทธศาสตร์สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ สป. 

พัฒนาการดำเนินงานด้านการ
ต่างประเทศให้ก้าวทันการ

เปลี่ยนแปลง 
 

ยุทธศาสตร์ สต. สป. 

พัฒนาการจัดทำงบประมาณ
และแผนความรว่มมือด้านการ
ต่างประเทศให้สอดคล้องกับ
แผนแม่บทและยุทธศาสตร์ 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใน
การบริหารจัดการภาครัฐใน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

 

- ส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือตามพนัธกรณีและข้อผกูพันกบั
ต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความร่วมมอืในกรอบทวภิาคี พหุภาคี  
และภูมิภาค 

- ขยายเครือข่ายความร่วมมือดา้นการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
- ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนาข้าราชการ ครู บุคลากรทาง 

การศึกษา นักเรียน และนักศึกษา 

 
- สนับสนุนการดำเนินการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ความรว่มมือ

ด้านการต่างประเทศ 

กลยุทธ์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรพัยากร
มนุษย์ให้มีคณุภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

พัฒนาระบบบริหารจดัการให้มี
ประสิทธิภาพ 

 

ส่งเสริมการจัดทำ
ฐานข้อมูลด้านการ

ต่างประเทศของกระทรวง 
 

- สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการภายในองค์การ 
ให้เกิดประสิทธิภาพ 

- ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในการปฏบิตัิงานด้านการต่างประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ที่ดี 

- เสริมสร้างภาพลักษณ์และบทบาทขององค์กรในฐานะหน่วยงาน
หลักด้านต่างประเทศชองกระทรวง 

- ส่งเสริมการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

 



44 
 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  

ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.  
โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
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หลัก เร่งด่วน

รวม 57,137,550 47,391,450 20,246,250 4,289,650 129,064,900
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา
กิจกรรม : การด าเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

งบบริหารจัดการส านักงาน 1,477,750 707,750 707,750 707,750 3,601,000
1. งบด าเนินงาน 707,750 707,750 707,750 707,750 2,831,000
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 665,000 665,000 665,000 665,000 2,660,000 ต.ค.64-ก.ย.65

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 42,750 42,750 42,750 42,750 171,000 ต.ค.64-ก.ย.65

2. งบลงทุน 770,000 0 0 0 770,000
2.1 ค่าครุภัณฑ์
2.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน

1) เคร่ืองฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือแบบ
ติดผนัง หรือแบบเคล่ือนย้าย ขนาดความเร็ว ของ
แรงลมระดับสูงไม่ต่ ากว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม ส านัก
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต เขตตุสิต 
กรุงเทพมหานคร 14 เคร่ือง

เพ่ือจัดหาเคร่ืองฟอกอากาศ แบบ
ฝังใต้เพดาน หรือ แบบติดผนัง 
หรือแบบเคล่ือนย้าย ขนาด
ความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่่า
กว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม เพ่ือทดแทน
เคร่ืองเดิมท่ีมีเส่ือมสภาพตามอายุ
การใช้งานมากกว่า 10 ปี

จัดหาเคร่ืองฟอกอากาศ 
แบบฝังใต้เพดาน หรือ 
แบบติดผนัง หรือแบบ
เคล่ือนย้าย ขนาดความเร็ว
ของแรงลมระดับสูงไม่ต่่า
กว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม 
จ่านวน 14 เคร่ือง

เคร่ืองฟอกอากาศ แบบฝัง
ใต้เพดาน หรือ แบบติดผนัง
 หรือแบบเคล่ือนย้ายขนาด
ความเร็วของแรงลม
ระดับสูงไม่ต่่ากว่า 1,000 ซี
เอฟเอ็ม จ่านวน 14 เคร่ือง

770,000 0 0 0 770,000  ธ.ค.65 กลุ่มบริหารงาน
ต่างประเทศ

กลุ่มบริหารงาน
ต่างประเทศ

สอดคล้อง

ย.20
แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูปฯ

แผนฯ 
12

นโยบาย ศธ.
ย. ศธ.

รวม
งบประมาณ

ระยะเวลา
 (ระบุเดือน)

ตัวช้ีวัด/
 ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

มีงบประมาณรองรับ
หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-
กิจกรรม/

 โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
 ของโครงการ

เป้าหมาย
 ของโครงการ

กลุ่มงานรับผิดชอบ

งบประมาณ จ าแนกไตรมาส

ไตรมาส 1
 (ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)
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หลัก เร่งด่วน

สอดคล้อง

ย.20
แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูปฯ

แผนฯ 
12

นโยบาย ศธ.
ย. ศธ.

รวม
งบประมาณ

ระยะเวลา
 (ระบุเดือน)

ตัวช้ีวัด/
 ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-
กิจกรรม/

 โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
 ของโครงการ

เป้าหมาย
 ของโครงการ

กลุ่มงานรับผิดชอบ

งบประมาณ จ าแนกไตรมาส

ไตรมาส 1
 (ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

งบด าเนินงาน 220,000 0 50,000 190,000 460,000
กลุ่มโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ

1.โครงการการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซม คร้ังท่ี
 8 (ASEMME 8) และการประชุมท่ีเก่ียวข้อง

1.ส่งเสริมบทบาทเชิงรุก และการ
เป็นผู้เล่นส่าคัญในเวทีโลกของ
ประเทศไทยด้านการศึกษา ในการ
ขับเคล่ือนเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี ผ่านการด่าเนินงาน
ด้านต่างประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทย
มีสถานะและมีเกียรติภูมิบนเวที
ต่างประเทศ
2. แลกเปล่ียนและเรียนรู้แนวปฏิบัติ
ท่ีดีในการพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิต
ทุนมนุษย์ให้สอดรับตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
3.  ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซมใน
การพิจารณาประเด็นส่าคัญด้าน
การศึกษาและก่าหนดแนวทางการ
ด่าเนินความร่วมมือเพ่ือพัฒนา
การศึกษาของสองภูมิภาค
4. วิเคราะห์สรุปประเด็นท่ีเกิดจากท่ี
ประชุมจัดท่าเป็นแนวทางการพัฒนา
การศึกษาของประเทศไทย

1. จัดการประชุมระดับ
รัฐมนตรี ผู้แทนระดับสูง 
และบุคลากรทางการศึกษา
จากภูมิภาคเอเชียและยุโรป 
จ่านวน 51 ประเทศ จ่านวน 
300 คน
2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
และเครือข่ายท่ีแน่นแฟ้น
ระหว่างผู้น่า และผู้เก่ียวข้อง
ด้านการศึกษาของประเทศ
สมาชิกอาเซม
ส่งเสริมบทบาทของประเทศ
ไทยด้านการศึกษาในเวที
ระหว่างประเทศ
3. ข้อแสนอแนะและทิศ
ทางการด่าเนินนโยบายท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ด้านการศึกษาของอาเซียน
และยุโรป

1. สรุปผลการจัดประชุม 
และข้อเสนอแนะแนวทางท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาด้านการศึกษาของ
ไทย
2. ระดับความส่าเร็จในการ
จัดโครงการตาม Strategy 
Paper of ASEM 
Education 2030

130,100 0 0 0 130,100   ธ.ค.64 กลุ่มความร่วมมือ
กับองค์การ

ระหว่างประเทศ

1 2 12 10 6 - 3

2.โครงการขยายผลโครงการโรงเรียนแห่งความสุข 
(Happy Schools Project) ระดับประเทศ

1. พัฒนาครูและนวัตกรให้เป็น
บุคลากรต้นแบบในการขยายผล
แนวคิด “โรงเรียนแห่งความสุข” 
ในโรงเรียนของประเทศไทย
2. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
สร้าง “โรงเรียนแห่งความสุข”
3. แลกเปล่ียนเรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีดี
ในการพัฒนา “โรงเรียนแห่ง
ความสุข” กับประเทศสมาชิก
ยูเนสโก

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิด
 “โรงเรียนแห่งความสุข” 
สามารถประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและ
สร้างห้องเรียนแห่งความสุข
ในสถานศึกษาของตนได้

1. รายงานผลการจัด
ประชุม 
2. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

90,000 90,000 ก.ค.65 กลุ่มความร่วมมือ
กับองค์การ

ระหว่างประเทศ

1 2 12 10 6 - 3

โครงการ/กิจกรรม ภายใต้งบด าเนินงาน
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หลัก เร่งด่วน

สอดคล้อง

ย.20
แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูปฯ

แผนฯ 
12

นโยบาย ศธ.
ย. ศธ.

รวม
งบประมาณ

ระยะเวลา
 (ระบุเดือน)

ตัวช้ีวัด/
 ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-
กิจกรรม/

 โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
 ของโครงการ

เป้าหมาย
 ของโครงการ

กลุ่มงานรับผิดชอบ

งบประมาณ จ าแนกไตรมาส

ไตรมาส 1
 (ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพลิก
โฉมการจัดการศึกษาอย่างย่ังยืนในสังคมยุคนิ
วนอร์มอล ภายใต้วาระการศึกษาของซีมีโอ 2015
 -2035

1. เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับวาระการศึกษาระดับภูมิภาคท่ี
เช่ือมโยงสู่วาระโลกตามเป้าหมายการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน และรับทราบการ
ด่าเนินงานของประเทศไทยท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 2. เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักและ
กระบวนทัศน์ใหม่ในการรับมือกับความ
ท้าทายของการจัดการศึกษาในสังคม
ยุคนิวนอร์มอล 
 3. เพ่ือเปิดโอกาสในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้เก่ียวกับข้อริเร่ิมใหม่ ๆ ในการ
ด่าเนินงานด้านการศึกษา ผ่านการจัด
โครงการและกิจกรรมส่าคัญโดย
สอดคล้องกับ 7 ประเด็นส่าคัญด้าน
การศึกษาของซีมีโอ 
 4. เพ่ือกระตุ้นองค์กรและหน่วยงาน
ด้านการศึกษาในการขับเคล่ือนการ
ด่าเนินงานท่ามกลางการเปล่ียนแปลง
ของโลกบนฐานวิถีชีวิตใหม่แพลตฟอร์ม
ความร่วมมือท้ังในและนอกภูมิภาค

ประเทศไทยมีผลการ
ด่าเนินงานภายใต้ประเด็น
ส่าคัญด้านการศึกษาของซี
มีโอ ซ่ึงมีความสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนของสหประชาชาติ 
(SDGs) และก้าวทันบริบท
ของสังคมท่ีเปล่ียนแปลง

รายงานผลการจัดประชุม 0 0 0 100,000 100,000  ก.ค.65 กลุ่มความร่วมมือ
ระดับภูมิภาค

1 2 12 10 6 - 3

4. โครงการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสของซีมีโอ คร้ัง
ท่ี 44 ภายใต้แผนงานความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการและองค์การซีมีโอ

1. เพ่ือพิจารณากล่ันกรองงาน 
โครงการ กิจกรรม และการจัดต้ัง
งบประมาณขององค์การซีมีโอและ
ศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอในปีท่ี
ผ่านมา 
2. เพ่ือรับทราบความก้าวหน้า 
ผลส่าเร็จ และปัญหาอุปสรรคใน
การด่าเนินกิจกรรมและโครงการ
ขององค์การซีมีโอและศูนย์ระดับ
ภูมิภาคของซีมีโอฯ 
3. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะแก่ท่ี
ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค)

ประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโส
ของซีมีโอ คร้ังท่ี 44 
ภายใต้แผนงานความ
ร่วมมือระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการและ
องค์การซีมีโอ เพ่ือ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม
 ภายใต้องค์การซีมีโอ ซ่ึง
จะต้องน่าเสนอต่อประชุม
สภารัฐมนตรีศึกษาแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(สภาซีเมค)

รายงานผลการจัดประชุม 4,900 4,900  พ.ย.64 กลุ่มความร่วมมือ
ระดับภูมิภาค

1 2 12 10 6 - 3
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หลัก เร่งด่วน

สอดคล้อง

ย.20
แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูปฯ

แผนฯ 
12

นโยบาย ศธ.
ย. ศธ.

รวม
งบประมาณ

ระยะเวลา
 (ระบุเดือน)

ตัวช้ีวัด/
 ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-
กิจกรรม/

 โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
 ของโครงการ

เป้าหมาย
 ของโครงการ

กลุ่มงานรับผิดชอบ

งบประมาณ จ าแนกไตรมาส

ไตรมาส 1
 (ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

กลุ่มโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
1.โครงการความร่วมมือกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศ
ไทยในการพัฒนาทักษะภาษาเยอรมันใน
สถานศึกษา

1.เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู 
และบุคลากรของโรงเรียนได้
เรียนรู้ภาษาเยอรมันกับเจ้าของ
ภาษาโดยตรง
2.เพ่ือพัฒนาทักษะการส่ือสาร
ภาษาเยอรมันให้แก่นักเรียน ครู 
และบุคลากรของโรงเรียน
3. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาชาว
เยอรมันได้รับประสบการณ์ในการ
ท่างานในประเทศไทย และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรม
ระหว่างกัน

1. นักเรียนและครูได้
เรียนรู้ภาษาเยอรมัน และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
วัฒนธรรมกับเจ้าของภาษา
 2. นักศึกษาชาวเยอรมัน
ได้รับประสบการณ์ในการ
ท่างานในประเทศไทยและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
วัฒนธรรมระหว่างกัน

ร้อยละเฉล่ียความพึงพอใจ
ของสถานศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

20,000 20,000  พ.ย.64 กลุ่มความร่วมมือ
ทวิภาคี

3 11 12 1 2 7 3

2. โครงการความร่วมมือไทย-จีน เพ่ืออบรม
ภาษาจีนให้กับบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ

1. เพ่ืออบรมให้ความรู้ ทักษะ 
และความสามารถในการใช้
ภาษาจีนระดับพ้ืนฐานให้แก่
บุคลากรของส่านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การจัดเรียนการสอนภาษาจีนและ
กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไทย-จีน

บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ ทักษะ และ
สามารถส่ิอสารภาษาจีน
ระดับพ้ืนฐาน และสามารถ
ต่อยอดพัฒนาทักษะใน
อนาคตได้

1. ร้อยละความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
2. คะแนนเฉล่ียการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

5,000 5,000  ธ.ค.64 กลุ่มความร่วมมือ
ทวิภาคี

6 12 2 6 2 - 5

กลุ่มโครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

โครงการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับ
ทุนการศึกษาจากต่างประเทศ

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมืออันดีระหว่างประเทศ 
รวมท้ังสนับสนุนให้นักเรียนไทย
ทุกคนมีโอกาสรับทุนการศึกษา
ของรัฐบาลต่างประเทศ โดยน่า
ความรู้ ทักษะ  ประสบการณ์
กลับมาพัฒนาประเทศ

1.นักเรียน/นักศึกษา ได้มี
ความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพตรงตาม
คุณสมบัติท่ีแหล่งทุนก่าหนด
2.กระชับความสัมพันธ์อัน
ดีและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับต่างประเทศ

นักเรียน นักศึกษาท่ีได้รับ
การอนุมัติทุนจากแหล่งทุน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

10,000 10,000  ต.ค.64-
ก.ย.65

กลุ่มความร่วมมือ
ทวิภาคี

4 11 12 1 6 7 3
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หลัก เร่งด่วน

สอดคล้อง

ย.20
แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูปฯ

แผนฯ 
12

นโยบาย ศธ.
ย. ศธ.

รวม
งบประมาณ

ระยะเวลา
 (ระบุเดือน)

ตัวช้ีวัด/
 ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-
กิจกรรม/

 โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
 ของโครงการ

เป้าหมาย
 ของโครงการ

กลุ่มงานรับผิดชอบ

งบประมาณ จ าแนกไตรมาส

ไตรมาส 1
 (ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

กลุ่มโครงการประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษา
โครงการผลิตและจัดท าส่ือส าหรับเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ความร่วมมือกับต่างประเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการ

1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการด่าเนินงานด้าน
ต่างประเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการ
2. เพ่ือเผยแพร่งาน กิจกรรมท่ีได้
จัดข้ึนแก่หน่วยงานท้ังภาครัฐ และ
เอกชน ตลอดจนผู้ท่ีส่วนเก่ียวข้อง
และผู้ท่ีสนใจให้สามารถติดตาม
ความเคล่ือนไหวและความคืบหน้า
ในงานด้านต่างประเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการ
3. เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลทาง
วิชาการท่ีส่าคัญ ส่าหรับใช้ในการ
สืบค้น อ้างอิง และเป็นหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ ส่าหรับใช้
ประโยชน์ในการด่าเนินงาน
การศึกษา 

ผลิตและจัดท่าวารสาร
ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมี
เน้ือหาทางวิชาการท่ี
สามารถน่าไปใช้ประโยชน์
ในการด่าเนินงาน 
การศึกษาและการวิจัย โดย
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ตามช่องทางต่าง ๆ

วารสารความร่วมมือกับ
ต่างประเทศด้านการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
จ่านวน 4 ฉบับ

50,000 50,000 100,000  ต.ค.64-
ก.ย.65

กลุ่มสารสนเทศ
ต่างประเทศ

6 12 12 1 3 - 5

3. งบเงินอุดหนุน 51,609,800 33,160,500 9,468,700 0 94,239,000
กลุ่มโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ
3.1 เงินอุดหนุนส านักงานและองค์การระหว่าง
ประเทศ

จ านวน 9 องค์การ/
ส านักงาน/ศูนย์ภูมิภาค

43,441,100 32,860,500 0 0 76,301,600

1. องค์การยูนิเซฟ 1 องค์กร 450,000 0 0 0 450,000 ธ.ค.64 1 2 12 10 6 - 3
2. องค์การยูเนสโก 1 องค์กร 0 31,942,100 0 0 31,942,100 ก.พ.65 1 2 12 10 6 - 3
3. ส่านักงานส่วนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของ
ยูเนสโก

1 องค์กร 0 184,600 0 0 184,600 ม.ค.65 1 2 12 10 6 - 3

4. ศูนย์กลางระหว่างชาติว่าด้วยการรักษาและ
บูรณะสมบัติวัฒนธรรม (ICCROM)

1 ศูนย์ 0 422,800 0 0 422,800 มี.ค.65 1 2 12 10 6 - 3

5. กองทุนพัฒนาการศึกษาของซีมีโอ (SEDF) 1 กองทุน 7,000,000 0 0 0 7,000,000 ธ.ค.64 1 2 12 10 6 - 3
6. ส่านักงานซีเมส 1 องค์กร 7,644,000 0 0 0 7,644,000 ธ.ค.64 1 2 12 10 6 - 3
7. ศูนย์อายุรศาสตร์เขตร้อน (TROPMED) 1 ศูนย์ 3,159,500 0 0 0 3,159,500 ธ.ค.64 1 2 12 10 6 - 3
8. ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ 
(SPAFA)

1 ศูนย์ 25,187,600 0 0 0 25,187,600 ธ.ค.64 1 2 12 10 6 - 3

9. กองทุนมรดกโลก 1 กองทุน 0 311,000 0 0 311,000 มี.ค.65 1 2 12 10 6 - 3

กลุ่มบริหารงาน
ต่างประเทศ

เพ่ืออุดหนุนค่าบ่ารุงสมาชิก
องค์การระหว่างประเทศ/
ส่านักงาน/ศูนย์ภูมิภาคในประเทศ
ไทยและต่างประเทศในฐานะท่ี
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

อุดหนุนค่าบ่ารุงสมาชิก
องค์การระหว่างประเทศ/
ส่านักงาน/ศูนย์ภูมิภาคใน
ประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ในฐานะท่ี
ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
จ่านวน 9 องค์การ/
ส่านักงาน/ศูนย์ระดับ
ภูมิภาค
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หลัก เร่งด่วน

สอดคล้อง

ย.20
แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูปฯ

แผนฯ 
12

นโยบาย ศธ.
ย. ศธ.

รวม
งบประมาณ

ระยะเวลา
 (ระบุเดือน)

ตัวช้ีวัด/
 ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-
กิจกรรม/

 โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
 ของโครงการ

เป้าหมาย
 ของโครงการ

กลุ่มงานรับผิดชอบ

งบประมาณ จ าแนกไตรมาส

ไตรมาส 1
 (ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

3.2 เงินอุดหนุนศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความย่ังยืนของซีมีโอ
ในประเทศไทย (SEAMEO Regional Centre for
 Sufficiency Economy Philosophy for 
Sustainability : SEAMEO SEPS)

เพ่ืออุดหนุนค่าใช้จ่ายส่าหรับ
ด่าเนินการของศูนย์ภูมิภาคใน
ประเทศไทยในฐานะท่ีประเทศไทย
เป็นสมาชิกให้บรรลุภารกิจ

สนันบสุนนค่าใช้จ่าย
ส่าหรับด่าเนินงานต่าง ๆ 
ของศูนย์ภูมิภาคท่ีมีท่ีต้ังใน
ประเทศไทยในฐานะท่ี
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

1 ศูนย์ 3,168,700 0 3,168,700 0 6,337,400 ธ.ค.64/ เม.ย.64 กลุ่มความร่วมมือ
ระดับภูมิภาค

1 2 12 10 6 - 3

3.3 เงินอุดหนุนศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็ม
ศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED)

เพ่ืออุดหนุนค่าใช้จ่ายส่าหรับ
ด่าเนินการของศูนย์ภูมิภาคใน
ประเทศไทยในฐานะท่ีประเทศไทย
เป็นสมาชิกให้บรรลุภารกิจ

สนันบสุนนค่าใช้จ่าย
ส่าหรับด่าเนินงานต่าง ๆ 
ของศูนย์ภูมิภาคท่ีมีท่ีต้ังใน
ประเทศไทยในฐานะท่ี
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

1 ศูนย์ 5,000,000 0 5,000,000 0 10,000,000 ธ.ค.64/ เม.ย.64 กลุ่มความร่วมมือ
ระดับภูมิภาค

1 2 12 10 6 - 3

3.4 เงินอุดหนุนโครงการทุนรัฐบาลไทยภายใต้
ความร่วมมือกับยูเนสโกท่ีให้แก่ประเทศสมาชิก
ยูเนสโก

1. เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
 นักการศึกษา นักวิจัยจาก
สถานศึกษา หน่วยงานวิจัยและท่ี
เก่ียวข้องกับประเทศสมาชิกองค์การ
ยูเนสโกภายใต้กรอบการด่าเนินงาน 
5 สาขาของยูเนสโก คือ การศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์
 และส่ือสารมวลชน
  2. เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ส่าหรับบุคลากร นักการศึกษา
 นักวิจัยของประเทศไทยและจาก
ประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการ
  3. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในการเป็นผู้น่าทางด้าน
การศึกษาในเวทีโลกในสาขาท่ี
ประเทศไทยมีความเช่ียวชาญ รวมถึง
สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
ระหว่างประเทศสมาชิกยูเนสโก

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ มีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การ
ด่าเนินงาน เข้าใจเน้ือหา
การอบรม และน่าไป
ประยุกต์ปฏิบัติการในงานท่ี
เก่ียวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้ 5 
สาขาของยูเนสโก คือ 
การศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ 
และส่ือสารมวลชน

รายผลการด่าเนินงาน
โครงการ

0 800,000 0 800,000 เม.ย.65 กลุ่มความร่วมมือ
กับองค์การ

ระหว่างประเทศ

1 2 12 10 6 - 3

3.5 เงินอุดหนุนศูนย์ภาษาซีมีโอ เพ่ืออุดหนุนศูนย์ภาษาซีมีโอ สนับสนุนโครงการ
กิจกรรมของศูนย์ภาษา
ซีมีโอ

รายผลการด่าเนินงาน
โครงการ

0 300,000 0 0 300,000 มี.ค.65 กลุ่มความร่วมมือ
ระดับภูมิภาค

1 2 12 10 6 - 3
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หลัก เร่งด่วน

สอดคล้อง

ย.20
แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูปฯ

แผนฯ 
12

นโยบาย ศธ.
ย. ศธ.

รวม
งบประมาณ

ระยะเวลา
 (ระบุเดือน)

ตัวช้ีวัด/
 ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-
กิจกรรม/

 โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
 ของโครงการ

เป้าหมาย
 ของโครงการ

กลุ่มงานรับผิดชอบ

งบประมาณ จ าแนกไตรมาส

ไตรมาส 1
 (ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

3.6. เงินอุดหนุนโครงการทุนสนับสนุน นักเรียน 
นักศึกษา และบุคลากรทางศึกษาต่างประเทศเข้า
มาศึกษาและฝึกอบรมในประเทศไทย

1. เพ่ือกระชับความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ
ไทยและประเทศต่าง ๆ 
 2. ขยายความร่วมมือด้าน
การศึกษาระหว่างประเทศไทย
และประเทศต่าง ๆ
 3. เพ่ือแลกเปล่ียนด้านวิชาการ
และวัฒนธรรม ร่วมท้ังสร้างความ
เข้าใจอันดีเร่ืองต่าง ๆ ของไทย
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษาของ
ต่างประเทศ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ความรู้ด้านวิชาการรวมถึง
ความเข้าใจทางด้านภาษา
และวัฒนธรรมของไทยกับ
ต่างประเทศ 

1. รายผลการด่าเนินงาน
โครงการ
2. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80

0 0 500,000 0 500,000 เม.ย.65 กลุ่มความร่วมมือ
ทวิภาคี

1 2 12 10 6 - 3

4. งบรายจ่ายอ่ืน 526,800 0 1,483,500 58,700 2,069,000
4.1 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเจรจาและประชุมนานาชาติ 0 0 0 0 0

4.2 ค่าใข้จ่ายเดินทางการไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 0 0 0 0 0
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หลัก เร่งด่วน

สอดคล้อง

ย.20
แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูปฯ

แผนฯ 
12

นโยบาย ศธ.
ย. ศธ.

รวม
งบประมาณ

ระยะเวลา
 (ระบุเดือน)

ตัวช้ีวัด/
 ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-
กิจกรรม/

 โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
 ของโครงการ

เป้าหมาย
 ของโครงการ

กลุ่มงานรับผิดชอบ

งบประมาณ จ าแนกไตรมาส

ไตรมาส 1
 (ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

4.3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมภายใต้กรอบ MOU หรือตามพันธกรณีด้านการศึกษา 126,800 0 214,500 58,700 400,000

กลุ่มโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ

โครงการประชุมเจราหารือความร่วมมือด้าน
การศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่เจรจา 
(Joint Working Group)

1. เพ่ือเป็นเวทีเจรจาหารือเพ่ือ
เสริมสร้างความร่วมมือและความ
เป็นหุ้นส่วนในระดับทวิภาคีในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศไทยกับประเทศคู่เจรจาตาม
กรอบบันทึกความเข้าใจหรือความ
ตกลงด้านการศึกษา
 2. เพ่ือบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการ
ก่าหนดโครงการและกิจกรรมเพ่ือ
สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
 3. เพ่ือแลกเปล่ียน ประสบการณ์ 
องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ
เพ่ือน่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนด้านการศึกษา

ประชุมเจรจาหารือเพ่ือ
บรรลุข้อตกลงร่วมกันด้าน
การศึกษาและก่าหนด
โครงการและกิจกรรมใน
การสนับสนุนและพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน 
นักศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ของประเทศ
ไทยกับประเทศคู่เจรจา
ตามกรอบบันทึกความ
เข้าใจหรือความตกลงด้าน
การศึกษา

รายงานสรุปผลการจัด
ประชุมหารือความร่วมมือ
ด้านการศึกษา

93,500 93,500 พ.ค.65 กลุ่มความร่วมมือ
ทวิภาคี

1 2 12 10 4 - 3

กลุ่มโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ

1. โครงการความร่วมมือไทย-แคนาดาเพ่ือน าครู
มาสอนในสถานศึกษาสู่การพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน

1. เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษด้านหลักภาษาและ
การส่ือสารให้แก่นักเรียน/
นักศึกษาอาชีวะ 
 2. เพ่ือเตรียมความพร้อมครู
ชาวต่างชาติก่อนการเข้าปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาไทย
 3. เพ่ือสรุปและประเมินผลการ
ด่าเนินงานของครูชาวต่างชาติท่ีได้
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาไทย
 4. เพ่ือกระชับความสัมพันธ์และ
ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง
ประเทศ

1. จ่านวนครูชาวต่างชาติท่ี
เข้ามาสอนในโรงเรียน 
และวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
จ่านวน 1,000 คน/ปี
 3. นักเรียนและนักศึกษา
อาชีวะได้รับการพัฒนา
ทักษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ
 3. นักเรียนและนักศึกษา
อาชีวะมีผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
เพ่ิมข้ึน

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

0 0 0 58,700 58,700 ก.ค.65 กลุ่มความร่วมมือ
ทวิภาคี

3 11 12 1 2 7 3
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หลัก เร่งด่วน

สอดคล้อง

ย.20
แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูปฯ

แผนฯ 
12

นโยบาย ศธ.
ย. ศธ.

รวม
งบประมาณ

ระยะเวลา
 (ระบุเดือน)

ตัวช้ีวัด/
 ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-
กิจกรรม/

 โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
 ของโครงการ

เป้าหมาย
 ของโครงการ

กลุ่มงานรับผิดชอบ

งบประมาณ จ าแนกไตรมาส

ไตรมาส 1
 (ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

2.โครงการอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาต่างประเทศ 1. เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้นักเรียนและ
ครูได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศกับ
เจ้าของภาษา
 2. เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านภาษาให้แก่
นักเรียนและครูให้พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
 3. เปิดโอกาสให้เยาวชนจาก
ต่างประเทศได้ประสบการณ์ใน
การท่างานในประเทศไทยและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย

1. นักเรียนและครูได้
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
และแลกเปล่ียนเรียนรู้
วัฒนธรรมกับเจ้าของภาษา
 2. ผู้ช่วยสอนภาษาชาว
ต่างประเทศ ได้รับ
ประสบการณ์ในการท่างาน
ในประเทศไทยและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
วัฒนธรรมไทย

ร้อยละเฉล่ียความพึงพอใจ
ของสถานศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

0 0 121,000 121,000 เม.ย.-ก.ย.65 กลุ่มความร่วมมือ
ทวิภาคี

3 11 12 1 2 7 3

3.โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการกล่าว
สุนทรพจน์ในท่ีชุมชนเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนในการเข้าร่วม
การแข่งขันในเวทีนานาชาติ

1. เพ่ือพัฒนาทักษะให้แก่ครู/
อาจารย์ ในการเป็นผู้ฝึกสอนการ
กล่าวสุนทรพจน์ในท่ีชุมชน เป็น
ภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชนได้
อย่างถูกต้องตามหลักสากล
 2. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่
เยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และความม่ันใจในการ
ส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน
 สามารถแสดงความคิดเห็นท่ีมี
ตรรกะอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ สามารถเข้าร่วมการ
แข่งขันในเวทีนานาชาติ
 3. เพ่ือคัดเลือกเยาวชนอายุ
ระหว่าง 16-20 ปี เข้าร่วมการ
แข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน ณ 
สหราชอาณาจักร

1. ครู/อาจารย์ มีทักษะใน
การฝึกสอนการกล่าวสุนทร
พจน์ในท่ีชุมชนเป็น
ภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชน
ได้อย่างถูกต้องตามหลัก
สากล
 2. เยาวชนให้มีความพร้อม
 ท้ังความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และความม่ันใจใน
การส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษ
ในท่ีชุมชน สามารถแสดง
ความคิดเห็นท่ีมีตรรกะอย่าง
เป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ สามารถเข้า
ร่วมการแข่งขันในเวที
นานาชาติ
 3. คัดเลือกเยาวชนไทยเข้า
ร่วมการแข่งขันในเวที
นานาชาติ

1.คัดเลือกผู้แทนเยาวชน
ไทยเข้าร่วมการแข่งขันใน
เวทีนานาชาติ
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

126,800 0 0 0 126,800 ธ.ค.64 /
 มี.ค.65

กลุ่มสารสนเทศ
ต่างประเทศ

3 11 12 1 2 7 3
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หลัก เร่งด่วน

สอดคล้อง

ย.20
แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูปฯ

แผนฯ 
12

นโยบาย ศธ.
ย. ศธ.

รวม
งบประมาณ

ระยะเวลา
 (ระบุเดือน)

ตัวช้ีวัด/
 ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-
กิจกรรม/

 โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
 ของโครงการ

เป้าหมาย
 ของโครงการ

กลุ่มงานรับผิดชอบ

งบประมาณ จ าแนกไตรมาส

ไตรมาส 1
 (ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

4.4 ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมภายใต้กรอบอาเซียนด้านการศึกษา 400,000 0 119,000 0 519,000
กลุ่มโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ

1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติเพ่ือ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานด้านการศึกษาส าหรับ
เด็กและเยาวชนท่ีตกหล่น

1. เพ่ือระดมสมอง แลกเปล่ียน
ความรู้ และรับฟังข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และภาคีเครือข่ายท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาให้แก่
เด็กและเยาวชนท่ีตกหล่น
 2. เพ่ือก่าหนดกรอบแนวทางการ
ด่าเนินการตามกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง
 และจัดท่าแนวทางการติดตาม
และประเมินผลการด่าเนินการ
ตามปฏิญญาฯ

1. เพ่ือระดมสมอง 
แลกเปล่ียนความรู้ และรับ
ฟังข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
และภาคีเครือข่ายท่ี
เก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษาให้แก่เด็กและ
เยาวชนท่ีตกหล่น
 2. เพ่ือก่าหนดกรอบแนว
ทางการด่าเนินการตาม
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง และ
จัดท่าแนวทางการติดตาม
และประเมินผลการ
ด่าเนินการตามปฏิญญาฯ

1. สรุปผลการจัดประชุม
ปฏิบัติการฯ
 2. แนวทางการติดตาม
และประเมินผลการ
ด่าเนินการตามปฏิญญา ฯ

400,000 0 0 0 400,000 มี.ค.65 กลุ่มความร่วมมือ
ระดับภูมิภาค

1 2 12 10 4 - 3

2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการการ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานด้านการศึกษาในภูมิภาค
ของประเทศไทย

1. เพ่ือรับทราบความก้าวหน้าการ
ด่าเนินกิจกรรมด้านการศึกษาใน
กรอบอาเซียน
 2. เพ่ือพิจารณายุทธศาสตร์ 
โครงการ/กิจกรรมด้านการศึกษา 
ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน
และอาเซียนบวกสาม
 3. เพ่ือประสานด่าเนินงาน 
ทบทวน ติดตามประเมินผล การ
ด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้
แผนงานการศึกษาของอาเซียน 
พ.ศ. 2567 - 2568 และแผนงาน
อ่ืน ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือ
อาเซียน

จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ เพ่ือ
ขับเคล่ือนการด่าเนินงาน
ตามปฏิญญากรุงเทพฯ ว่า
ด้วยการเสริมสร้างความ
เป็นหุ้นส่วนทางการศึกษา
เพ่ือบรรลุเป้าหมายตาม
วาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
ค.ศ. ๒๐๓๐ ในอาเซียน

1. สรุปผลการด่าเนินงาน
2. แนวทางการด่าเนินงาน

0 0 119,000 0 119,000 พ.ค.65 กลุ่มความร่วมมือ
ระดับภูมิภาค

1 2 12 10 4 - 3
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หลัก เร่งด่วน

สอดคล้อง

ย.20
แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูปฯ

แผนฯ 
12

นโยบาย ศธ.
ย. ศธ.

รวม
งบประมาณ

ระยะเวลา
 (ระบุเดือน)

ตัวช้ีวัด/
 ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-
กิจกรรม/

 โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
 ของโครงการ

เป้าหมาย
 ของโครงการ

กลุ่มงานรับผิดชอบ

งบประมาณ จ าแนกไตรมาส

ไตรมาส 1
 (ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

4.5 โครงการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษา
แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยเป้าหมายการ
พัฒนาทีย่ังยืนเป้าหมายท่ี 4 (การศึกษา 2030) 
คร้ังท่ี 2 (Second Asia-Pacific Regional 
Education Minister‘s Conference on SDG4-
Education 2030 : APREMC II )

1. เพ่ือทบทวน/สะท้อน และ
ติดตามผลการด่าเนินการเพ่ือบรรลุ
เป้าหมาย SDG4 ในภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิก ช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 2. เพ่ือ
แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ 
ความส่าเร็จ การถอดบทเรียน ใน
การด่าเนินการเพ่ือบรรลุ เป้าหมาย
 SDG4 ของประเทศต่างๆ 
3. เพ่ืออภิปรายแผนด่าเนินการ
เพ่ือเร่งให้เกิดการบรรลุเป้าหมาย 
SDG4
 4. เพ่ือทบทวนและลงมติยอมรับ
แถลงการณ์ข้อตกลงในการเร่งรัด
การด่าเนินการเพ่ือบรรลุ เป้าหมาย
 SDG4 ภายในปี 2573

จัดการประชุมเจ้าหน้าท่ี
ระดับสูง ผู้แทนจากภาค
ประชาสังคม ผู้แทน
เยาวชน ผู้เช่ียวชาญใน
สาขาต่าง ๆ ท่ีมีความ
เก่ียวข้องด้านการศึกษา 
เพ่ือติดตามผลและ
ขับเคล่ือนวาระการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน เป้าหมายท่ี 4 ของ
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
จากประเทศ/ ต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
และหน่วยงานภายใต้
สหประชาชาติ

1. สรุปผลการจัดประชุม 
และข้อเสนอแนะแนวทางท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ด้านการศึกษาของไทย
 2. รายงานความก้าวหน้า
การด่าเนินการเพ่ือขับเคล่ือน
 SDG4 ระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 
และข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
ประเด็นปัญหาและข้อท้าทาย
ในการขับเคล่ือน SDG4 
ภายในภูมิภาค
 3. แนวทาง/กรอบความ
ร่วมมือภายในภูมิภาคเพ่ือ
เป็นทิศทางส่าหรับการ
ขับเคล่ือนเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
 SDG4 ในอนาคต

0 1,150,000 0 1,150,000 มิ.ย.65 กลุ่มความร่วมมือ
กับองค์การ

ระหว่างประเทศ

1 2 12 10 4 - 3
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หลัก เร่งด่วน

สอดคล้อง

ย.20
แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูปฯ

แผนฯ 
12

นโยบาย ศธ.
ย. ศธ.

รวม
งบประมาณ

ระยะเวลา
 (ระบุเดือน)

ตัวช้ีวัด/
 ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-
กิจกรรม/

 โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
 ของโครงการ

เป้าหมาย
 ของโครงการ

กลุ่มงานรับผิดชอบ

งบประมาณ จ าแนกไตรมาส

ไตรมาส 1
 (ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0 10,000,000 5,063,100 0 15,063,100
โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท่ีย่ังยืน
กิจกรรมขับเคล่ือนนโยบายด้านการศึกษา
งบรายจ่ายอ่ืน
กลุ่มโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการการเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ

1.ส่งเสริมบทบาทเชิงรุก และการ
เป็นผู้เล่นส่าคัญในเวทีโลกของ
ประเทศไทยด้านการศึกษา ในการ
ขับเคล่ือนเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี ผ่านการด่าเนินงาน
ด้านต่างประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทย
มีสถานะและมีเกียรติภูมิบนเวที
ต่างประเทศ
 2. แลกเปล่ียนและเรียนรู้แนว
ปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาการศึกษา
เพ่ือผลิตทุนมนุษย์ให้สอดรับตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน
 3. ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซมใน
การพิจารณาประเด็นส่าคัญด้าน
การศึกษาและก่าหนดแนวทางการ
ด่าเนินความร่วมมือเพ่ือพัฒนา
การศึกษาของสองภูมิภาค
 4. วิเคราะห์สรุปประเด็นท่ีเกิดจาก
ท่ีประชุมจัดท่าเป็นแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาของประเทศไทย

จัดการประชุมคณะท่างาน
 เอเปคด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ คร้ังท่ี 41
 และการประชุม
 ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน
เครือข่ายเอเปค การพัฒนา
เครือข่ายเอเปคเพ่ือการมี
งานท่าในโลกท่ีผันผวน
ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับ
การยอมรับในการเป็นผู้น่า
ด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

1. สรุปผลการจัดประชุม 
และข้อเสนอแนะแนวทางท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาด้านการศึกษาของ
ไทย
 2.ระดับความส่าเร็จในการ
จัดโครงการตาม APEC 
Education Strategy 
2016 - 2030

0 10,000,000 5,063,100 0 15,063,100 พ.ค. 65 กลุ่มความร่วมมือ
กับองค์การ

ระหว่างประเทศ

1 2 12 10 4 - 3

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 3,523,200 3,523,200 3,523,200 3,523,200 14,092,800

กลุ่มโครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

งบเงินอุดหนุนท่ัวไป
โครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงทุน จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญา

ตรีท้ังในและต่างประเทศให้กับ
นักเรียนทุนโครงการหน่ึงอ่าเภอ
หน่ึงทุน

นักเรียนทุนโครงการ 1 
อ่าเภอ 1 ทุน รุ่นท่ี 4 
ส่าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ

นักเรียนทุนท่ีได้รับจัดสรร
ทุน จ่านวน 28 คน

3,523,200 3,523,200 3,523,200 3,523,200 14,092,800 ต.ค.64-
ก.ย.65

กลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ต่างประเทศ

4 17 12 2 11 - 3
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แผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  

ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.  
โครงการ/กิจกรรมที่ไม่มีงบประมาณรองรับ   



หลัก เร่งด่วน

แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : นโยบายและแผนดา้นการศึกษา
กิจกรรม : การด าเนินงานดา้นนโยบายและยุทธศาสตร์

งบด าเนินงาน 150,000 430,100 0 300,000 880,100
กลุ่มโครงการสร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพ้ืนทีน่วัตกรรมการศึกษา

1.โครงการจัดท าแผนปฏบิัตริาชการ 5 ปี
ของส านักความสัมพันธ์ตา่งประเทศ สป.

1. เพือ่ปรับปรุงแผนปฏบิัติราชการ 5 ปี ของ
หน่วยงานใหม้ีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
 แผนแม่บท แผนการปฏรูิปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีทีแ่ถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่
เกี่ยวข้อง
 2. เพือ่ใช้ในการก าหนดเป้าหมายตัวชี้วดั
ผลส าเร็จของภารกิจ มาตรการและแนวทางการ
ปฏบิัติ และแผนปฏบิัติราชการของหนวยงาน 
รวมทัง้เป็นกรอบแนวทางในการจดัท าค าของต้ัง
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีและแปลงแผนไปสู่
การปฏบิัติ 

ทบทวน ปรับปรุงแผนปฏบิัติการ
ของหน่วบงานใหม้ีความ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ และสามารถน ามาใช้
เป็นกรอบแนวทางในการ
ปฏบิัติงาน การขอต้ังงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี และสามารถ
น าไปสู่การปฏบิัติได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

แผนปฏบิัติราชการ 5 
ปี ของส านัก
ความสัมพันธ์
ต่างประเทศ สป.

150,000 150,000  พ.ย.64 กลุ่ม
นโยบาย

และ
ยุทธศาสตร์
ต่างประเทศ

6 11 12 1 4 - 5

2.โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์ของส านักความสัมพันธ์ตา่งประเทศ สป.

1. เพือ่สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารเชิงกลยุทธ ์และกระบวนการการจดัท า
แผนเชิงยุทธศ์าสตร์
2. เพือ่ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้
มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาวการณ์ใน
ปัจจบุันตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ สามารถใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม และ
สร้างการมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานของหน่วย

แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ สามารถน ามาใช้ก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานของ
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ
ส่งผลต่อการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติใหบ้รรลุตาม
วตัถุประสงค์

แผนกลยุทธข์องส านัก
ความสัมพันธ์
ต่างประเทศ สป.

150,000 150,000  ก.พ.65 กลุ่ม
นโยบาย

และ
ยุทธศาสตร์
ต่างประเทศ

6 11 12 1 4 - 5

กลุ่มงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรมภายใตง้บด าเนินงาน  (ไม่มีงบประมาณรองรับ)

ย.20
แผน

แม่บท

สอดคล้อง

แผน
ปฏรูิปฯ

แผนฯ
 12

นโยบาย ศธ

แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ส านักความสัมพันธ์ตา่งประเทศ  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ไม่มีงบประมาณรองรับ
หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต-กิจกรรม/

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตวัชีว้ัด/
ค่าเป้าหมายของ

ตวัชีว้ัด

งบประมาณ จ าแนกไตรมาส

ไตรมาส 1
 (ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

ย. ศธ.

รวม
งบประมาณ  

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)
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หลัก เร่งด่วน

กลุ่มงาน
รับผิดชอบ ย.20

แผน
แม่บท

สอดคล้อง

แผน
ปฏรูิปฯ

แผนฯ
 12

นโยบาย ศธ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต-กิจกรรม/

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตวัชีว้ัด/
ค่าเป้าหมายของ

ตวัชีว้ัด

งบประมาณ จ าแนกไตรมาส

ไตรมาส 1
 (ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

ย. ศธ.

รวม
งบประมาณ  

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุ่มโครงการพัฒนาบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากร

1. เพือ่พัฒนาผู้ปฏบิัติงานของหน่วยงานใหม้ี
ความรู้ความเข้าใจและน าแนวคิดไปพัฒนา
ประสิทธภิาพการปฏบิัติงาน
2.เพือ่พัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากรให้
มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน
3. เพือ่พัฒนาท างานใหม้ีประสิทธภิาพสอดคล้อง
กับแบบแผนวถิีใหม่ (New Normal)

บุคลากรของหน่วยงานได้รับ
ความรู้ พัฒนาทักษะและสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏบิัติงาน
อย่างมีประสิทธภิาพ

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80

300,000 300,000  ก.ค.65 กลุ่ม
บริหารงาน
ต่างประเทศ

6 12 2 6 11 10 5

กลุ่มโครงการพัฒนาความร่วมมือดา้นการศึกษากับตา่งประเทศ

1.โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ความร่วมมือของเครือข่ายการศึกษาเพ่ือ
ความเข้าใจอันดรีะหว่างชาตขิององค์การ
ยูเนสโก

1. เพือ่ใหค้วามรู้ สร้างความเข้าใจแก่ ครู/อาจารย์
 และนักเรียน ของสถานศึกษาเครือข่าย ASPnet 
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายและ
หุน้ส่วนการด าเนินงานภายใต้กรอบงานของ
องค์การยูเนสโก 
 2. เพือ่ระดมความคิดเหน็ แลกเปล่ียนน าเสนอ
โครงการ และแนวปฏบิัติทีดี่ในการส่งเสริม
สนับสนุนเครือข่ายและหุน้ส่วนฯ โดยขยายผลใช้
ประโยชน์ในการจดัการเรียนการสอนและจดั
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เพือ่ให้
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืนแหง่
สหประชาชาติ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
 20 ปี

ครู/อาจารย์ และนักเรียน 
เครือข่าย ASPnet จาก
สถานศึกษาภายใต้เครือข่ายฯ 
ของประเทศไทย ระดมความ
คิดเหน็ และแลกเปล่ียนเรียนรู้
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก
เครือข่ายและหุน้ส่วนในการ
ด าเนินงานขององค์การยูเนสโก 
เพือ่มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาทีย่ั่งยืนแหง่สหประชาชาติ 
ตลอดจนสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. รายงานผลการจดั
ประชุม 
 2. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

130,100 0 0 130,100  มี.ค.65 กลุ่มความ
ร่วมมือกับ
องค์การ
ระหวา่ง
ประเทศ

1 2 12 10 6 - 3

2. โครงการเปิดตวัสรุปรายงานการตดิตาม
ผลการศึกษาทัว่โลก

1. เพือ่ใหค้วามรู้และเผยแพร่ข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะจากรายงานการติดตามผล
การศึกษาทัว่โลก 
2. เพือ่เป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ 
ร่วมกันของผู้บริหาร และผู้ปฏบิัติงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับรายงานการติดตามผลการศึกษาทัว่
โลก
3.  เพือ่สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการ
ระหวา่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษา

เปิดตัวสรุปรายงานการติดตามผล
การศึกษาทัว่โลก 1 โดยจดัท าและ
เผยแพร่เอกสารรายงานการ
ติดตามผลการศึกษาทัว่โลกฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใน
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้องด้านการศึกษา
เพือ่ใหผู้้เกี่ยวข้องรับทราบและ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

รายงานผลการจดั
ประชุม

150,000 150,000  มี.ค.65 กลุ่มความ
ร่วมมือกับ
องค์การ
ระหวา่ง
ประเทศ

1 2 12 10 6 - 3
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หลัก เร่งด่วน

กลุ่มงาน
รับผิดชอบ ย.20

แผน
แม่บท

สอดคล้อง

แผน
ปฏรูิปฯ

แผนฯ
 12

นโยบาย ศธ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต-กิจกรรม/

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตวัชีว้ัด/
ค่าเป้าหมายของ

ตวัชีว้ัด

งบประมาณ จ าแนกไตรมาส

ไตรมาส 1
 (ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

ย. ศธ.

รวม
งบประมาณ  

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

2. งบลงทุน

3. งบอุดหนุน

4. งบรายจ่ายอ่ืน 8,062,525 5,234,080 11,346,465 16,982,655 41,625,725

1. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเจรจาและประชุมนานาชาต ิ 4,391,525 3,530,550 7,078,565 9,062,155 24,062,795

1.การเจรจาและประชุมนานาชาตกิรอบยูเนสโก 1,951,925 1,042,100 3,966,950 5,202,850 12,163,825

1. การประชุมระดับโลกวา่ด้วยการศึกษา 
(Global Education Meeting)

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

1,231,500 1,231,500 ก.ย.65 1 2 12 10 6 - 3

2. การประชุมนานาชาติด้านเมืองแหง่การ
เรียนรู้ (Global Networks of Learning 
Cities)

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

264,500 264,500 ม.ค.65 1 2 12 10 6 - 3

3. การประชุมระดับภมูิภาคเอเชียแปซิฟิกวา่
ด้วยการศึกษา 2030 (Asia-Pacific Meeting
 on Education 2030)

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

392,000 392,000 ก.ค.65 1 2 12 10 6 - 3

4.การประชุมอนาคตของการศึกษาเพือ่การ
พัฒนาทีย่ั่งยืน

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

412,200 412,200 ก.ค.65 1 2 12 10 6 - 3

5. การประชุมอนาคตการศึกษา (Futures of
 Education)

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

777,600 777,600 มี.ค.65 1 2 12 10 6 - 3

6. การประชุมโลกวา่ด้วยการศึกษาเพือ่การ
พัฒนาทีย่ั่งยืน (ESD World Conference)

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

815,850 815,850 มิ.ย.65 1 2 12 10 6 - 3

7. การประชุมเพือ่จดัท าตัวชี้วดัทางการศึกษา
เพือ่บรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน 2030

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

950,400 950,400 พ.ค.65 1 2 12 10 6 - 3

8.การประชุมทางการเมืองระดับสูงวา่ด้วย
การพัฒาทีย่ั่งยืน (วาระ 2030) (High-level 
Political Forum on Sustainable 
Development)

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

940,000 940,000 ก.ค.65 1 2 12 10 6 - 3

1. เพือ่เข้าร่วมการประชุมและการเจรจาในระดับ
นานาชาติด้านการศึกษา วฒันธรรม วทิยาศาสตร์
 สังคมศาสตร์ และส่ือสารมวลชนของยูเนสโก ใน
ฐานะทีป่ระเทศไทยเป็นรัฐสมาชิกภาคีเครือข่าย

ยูเนสโก
2. หารือกับประเทศสมาชิกเพือ่ก าหนดทิศ

ทางการด าเนินงาน/แผนงาน/กิจกรรมภายใต้
กรอบความร่วมมือของยูเนสโก

3.  ร่วมทบทวน ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามพันธกรณี และจดัท าข้อเสนอแนะ
เพือ่พัฒนาการด าเนินความร่วมมือระหวา่งกัน

1. เพือ่ใช้ประโยชน์จากกรอบ
ความร่วมมือยูเนสโกในการ

พัฒนาประเทศไทยและคนไทย
2. ส่งเสริมบทบาทของประเทศ

ไทยในเวทียูเนสโก
3. แลกเปล่ียนเรียนรู้ และ

รับทราบข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์
ส าหรับการพัฒนาการศึกษาและ

สังคมทีย่ั่งยืนของไทย

กลุ่มความ
ร่วมมือกับ
องค์การ
ระหวา่ง
ประเทศ
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หลัก เร่งด่วน

กลุ่มงาน
รับผิดชอบ ย.20

แผน
แม่บท

สอดคล้อง

แผน
ปฏรูิปฯ

แผนฯ
 12

นโยบาย ศธ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต-กิจกรรม/

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตวัชีว้ัด/
ค่าเป้าหมายของ

ตวัชีว้ัด

งบประมาณ จ าแนกไตรมาส

ไตรมาส 1
 (ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

ย. ศธ.

รวม
งบประมาณ  

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

9.การประชุมคณะกรรมการสภาประสานงาน
ระหวา่งประเทศวา่ด้วยโครงการมนุษย์และ
ชีวมณฑล คร้ังที ่34  (The 34th Session of
 the International Coordinating Council 
(ICC) of the Man and the Biosphere 
(MAB) Programme)

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

434,500 434,500 ก.ค.65 1 2 12 10 6 - 3

10. การประชุมเครือข่ายพืน้ทีส่งวนชีวมณฑล
ในแถบประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
(Southeast Asian Biosphere Reserves 
Network (SeaBRnet) Meeting)

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

206,500 206,500 ต.ค.64 1 2 12 10 6 - 3

11.การประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ
ยูเนสโก (UNESCO Creative Cities 
Network (UCCN) Annual Meeting)

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

597,000 597,000 มิ.ย.65 1 2 12 10 6 - 3

12. การประชุมภายใต้อนุสัญญาวา่ด้วยการ
สงวนรักษามรดกวฒันธรรมทีจ่บัต้องไม่ได้ 
(Intergovernmental Committee for the 
Safeguarding of the Intangible Cultural 
Heritage - ICH)

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

311,300 311,300 ธ.ค.64 1 2 12 10 6 - 3

13.การประชุมคณะกรรมการระหวา่ง
ประเทศวา่ด้วยชีวจริยธรรม (The 
International Bioethics Committee - 
IBC)

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

431,500 431,500 มิ.ย.65 1 2 12 10 6 - 3

14. การประชุมระหวา่งภาคีของอนุสัญญา
นานาชาติวา่ด้วยการต่อต้านการใช้สาร
ต้องหา้มในการกีฬา (The Conference of 
Parties to the International Convention 
against Doping in Sport)

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

451,500 451,500 ก.ย.65 1 2 12 10 6 - 3

1. เพือ่เข้าร่วมการประชุมและการเจรจาในระดับ
นานาชาติด้านการศึกษา วฒันธรรม วทิยาศาสตร์
 สังคมศาสตร์ และส่ือสารมวลชนของยูเนสโก ใน
ฐานะทีป่ระเทศไทยเป็นรัฐสมาชิกภาคีเครือข่าย
ยูเนสโก
2. หารือกับประเทศสมาชิกเพือ่ก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงาน/แผนงาน/กิจกรรมภายใต้
กรอบความร่วมมือของยูเนสโก
3.  ร่วมทบทวน ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามพันธกรณี และจดัท าข้อเสนอแนะ
เพือ่พัฒนาการด าเนินความร่วมมือระหวา่งกัน

1. เพือ่ใช้ประโยชน์จากกรอบ
ความร่วมมือยูเนสโกในการ
พัฒนาประเทศไทยและคนไทย
2. ส่งเสริมบทบาทของประเทศ
ไทยในเวทียูเนสโก
3. แลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
รับทราบข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์
ส าหรับการพัฒนาการศึกษาและ
สังคมทีย่ั่งยืนของไทย

กลุ่มความ
ร่วมมือกับ
องค์การ
ระหวา่ง
ประเทศ

48



หลัก เร่งด่วน

กลุ่มงาน
รับผิดชอบ ย.20

แผน
แม่บท

สอดคล้อง

แผน
ปฏรูิปฯ

แผนฯ
 12

นโยบาย ศธ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต-กิจกรรม/

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตวัชีว้ัด/
ค่าเป้าหมายของ

ตวัชีว้ัด

งบประมาณ จ าแนกไตรมาส

ไตรมาส 1
 (ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

ย. ศธ.

รวม
งบประมาณ  

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

15. การประชุมด้านการพัฒนาส่ือของยูเนสโก
 (International Programme for the 
Development of Communication: IPDC)

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

436,000 436,000 พ.ย.64 และ เม.ย.65 1 2 12 10 6 - 3

16. การประชุมสารนิเทศเพือ่ปวงชน 
(Information for All Programme: IFAP)

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

462,500 462,500 มิ.ย.65 1 2 12 10 6 - 3

17. การประชุมมรดกความทรงจ าแหง่โลก
ระดับภมูิภาค (MOWCAP)

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

338,700 338,700 พ.ค.65 1 2 12 10 6 - 3

18. การประชุมระดับโลกวา่ด้วยทรัพยากร
ทางการศึกษาแบบเปิด (OER)

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

371,000 371,000 ก.ค.65 1 2 12 10 6 - 3

19.การประชุมผู้ประสานงานเครือข่าย 
ASPnet

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

343,025 686,050 1,029,075 ธ.ค.64, ก.ค.65, ก.ย.65 1 2 12 10 6 - 3

20. การประชุมส านักเลขาธกิาร
คณะกรรมการแหง่ชาติ

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

655,100 655,100 1,310,200 พ.ย.64 และ ส.ค. 65 1 2 12 10 6 - 3

2. การเจรจาและประชุมนานาชาตภิายใตก้รอบเอเปค - อาเซม - โออีซีดี 390,000 1,157,500 831,375 2,481,875 4,860,750

1. การประชุมคณะกรรมาธกิารวา่ด้วย
สถานภาพสตรี (Commission on the 
Status of Women –CSW)

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

831,375 831,375 เม.ย.65 1 2 12 10 4 - 3

2. การประชุมทีเ่กี่ยวข้องกับอนุสัญญาวา่ด้วย
สิทธมินุษยชน

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

792,000 792,000 ก.ย.65 1 2 12 10 4 - 3

3. การประชุมข้อตกลงระหวา่งประเทศวา่
ด้วยผู้ล้ีภยัและข้อตกลงระหวา่งประเทศเพือ่
การโยกย้ายถิ่นฐานทีป่ลอดภยั เป็นระเบียบ 
และปกติ (Global Compact on Refugees
 - GCR & Global Compact for Safe, 
Orderly and Regular Migration - GCM)

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

820,875 820,875 ก.ค.65 1 2 12 10 4 - 3

4. การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซม คร้ังที ่9 
(9th ASEM Education Ministers' 
Meetings: ASEMME 9)

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

1,157,500 1,157,500 มี.ค.65 1 2 12 10 4 - 3

5. การประขุม OECD Education Policy 
Committee

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

869,000 869,000 ก.ย.65 1 2 12 10 4 - 3

1. เพือ่เข้าร่วมการประชุมและการเจรจาในระดับ
นานาชาติด้านการศึกษา วฒันธรรม วทิยาศาสตร์
 สังคมศาสตร์ และส่ือสารมวลชนของยูเนสโก ใน
ฐานะทีป่ระเทศไทยเป็นรัฐสมาชิกภาคีเครือข่าย
ยูเนสโก
2. หารือกับประเทศสมาชิกเพือ่ก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงาน/แผนงาน/กิจกรรมภายใต้
กรอบความร่วมมือของยูเนสโก
3.  ร่วมทบทวน ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามพันธกรณี และจดัท าข้อเสนอแนะ
เพือ่พัฒนาการด าเนินความร่วมมือระหวา่งกัน

1. เพือ่ใช้ประโยชน์จากกรอบ
ความร่วมมือยูเนสโกในการ
พัฒนาประเทศไทยและคนไทย
2. ส่งเสริมบทบาทของประเทศ
ไทยในเวทียูเนสโก
3. แลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
รับทราบข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์
ส าหรับการพัฒนาการศึกษาและ
สังคมทีย่ั่งยืนของไทย

กลุ่มความ
ร่วมมือกับ
องค์การ
ระหวา่ง
ประเทศ

1. เพือ่เข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติใน
ฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธกิารในการใหข้้อมูล 
เผยแพร่ และเจรจาความร่วมมือด้านการศึกษา
ภายใต้กรอบความร่วมมือระหวา่งประเทศและ

พหภุาคี
ทัง้มิติด้านเศรษฐกิจและสังคม

2. เพือ่สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา
กับองค์การระหวา่งประเทศและพหภุาคี

3. เพือ่เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย
ด้านการเข้าถึงการศึกษาทีม่ีคุณภาพและเท่าเทียม

1. เพือ่ใช้ประโยชน์จากกรอบ
ความร่วมมือยูเนสโกในการ

พัฒนาประเทศไทยและคนไทย
2. ส่งเสริมบทบาทของประเทศ

ไทยในเวทียูเนสโก
3. แลกเปล่ียนเรียนรู้ และ

รับทราบข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์
ส าหรับการพัฒนาการศึกษาและ

สังคมทีย่ั่งยืนของไทย

กลุ่มความ
ร่วมมือกับ
องค์การ
ระหวา่ง
ประเทศ
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6. การประชุมสภาบริหารของโครงการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA 
Governing Board)

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

390,000 390,000 พ.ย.64 1 2 12 10 4 - 3

3. การเจรจาและประชุมนานาชาตกิรอบความร่วมมือซีมีโอ - อาเซียน 2,049,600 580,800 1,309,900 1,377,430 5,317,730

1. การประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์ระดบัภมูิภาคของซีมีโอ 360,800 0 0 796,630 1,157,430 ต.ค.64-ก.ย.65 1 2 12 10 6 - 3

1) การประชุมศูนย์ระดับภมูิภาควา่ด้วยการ
เรียนรู้ตลอดชีวติของซีมีโอ-ซีมีโอเซล

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

56,300 56,300  พ.ย.64 1 2 12 10 6 - 3

2) การประชุมศูนย์ระดับภมูิภาควา่ด้วย
นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของซี
มีโอ–ซีมีโออินโนเทค (ออนไลน)์

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

0 0  ต.ค.64 1 2 12 10 6 - 3

3) การประชุมศูนย์ระดับภมูิภาควา่ด้วยการ
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านภาษาของซีมีโอ-ซีมีโอคีเท็ปด้านภาษา

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

63,300 63,300  ก.ย.65 1 2 12 10 6 - 3

4)  การประชุมศูนย์ระดับภมูิภาควา่ด้วยการ
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ด้านคณิตศาสตร์ของซีมีโอ-ซีมีโอคีเท็ปด้าน
คณิตศาสตร์

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

69,300 69,300  ก.ย.65 1 2 12 10 6 - 3

5) การประชุมศูนย์ระดับภมูิภาควา่ด้วยการ
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านวทิยาศาสตร์ของซีมีโอ-ซีมีโอคีเท็ปด้าน
วทิยาศาสตร์

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

69,300 69,300  ก.ย.65 1 2 12 10 6 - 3

6)  การประชุมศูนย์ระดับภมูิภาควา่ด้วย
การศึกษาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซี
มีโอ–ซีมีโอเรคแซม

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

58,300 58,300  ก.ย.65 1 2 12 10 6 - 3

7) การประชุมศูนย์ระดับภมูิภาควา่ด้วยภาษา
ของซีมีโอ – ซีมีโอเรลค์

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

55,300 55,300  ต.ค.63 1 2 12 10 6 - 3

8) การประชุมศูนย์ระดับภมูิภาควา่ด้วยการ
ฝึกอบรมและการจดัการศึกษาของซีมีโอ–ซีมี
โอรีแทรค

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

53,300 53,300  ส.ค.65 1 2 12 10 6 - 3

เพือ่รับทราบข้อมูลรายงานผลการ
ด าเนินงาน/แผนงานการ

ด าเนินงานองศูนย์ฯ โดยเข้าร่วม
พิจารณาก าหนดนโยบายการ
บริหารงาน และการติดตาม

ประเมินผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมของศูนย์ระดับภมูิภาค
ของซีมีโอ เพือ่ใหศู้นย์ฯ สามารถ
ด าเนินโครงการและกิจกรรมได้

อย่างมีประสิทธภิาพและส่งผลต่อ
การพัฒนาด้านการศึกษา 

วทิยาศาสตร์ และวฒันธรรมของ
ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

กลุ่มความ
ร่วมมือ

ระดับภมูิภาค

1. เพือ่ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงาน
ของศูนย์ฯ 
2. เพือ่ใหข้้อคิดเหน็เกี่ยวกับนโยบายการ
บริหารงานและติดตามประเมินผลการด าเนิน 
โครงการ/กิจกรรมของศูนย์ฯ
3. เพือ่การอนุมัติแผนงานและงบประมาณในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ 
4. เพือ่ใหก้ารรับรองการรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีของศูนย์ฯ ก่อนน าเสนอต่อที่
ประชุมเจา้หน้าทีอ่าวโุสของซีมีโอ และสภา
รัฐมนตรีศึกษาแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (สภา
ซีเมค) พิจารณาใหก้ารอนุมัติต่อไป
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9) การประชุมศูนย์ระดับภมูิภาควา่ด้วยการ
อุดมศึกษาและการพัฒนาของซีมีโอ - ซีมีโอไร
เฮด

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

62,300 62,300  ก.ย.65 1 2 12 10 6 - 3

10) การประชุมศูนย์ระดับภมูิภาควา่ด้วยการ
เรียนแบบเปิดของซีมีโอ – ซีมีโอซีโมเลค

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

70,300 70,300  ก.ย.65 1 2 12 10 6 - 3

11) การประชุมศูนย์ระดับภมูิภาควา่ด้วยการ
จดัการศึกษาพิเศษของซีมีโอ – ซีมีโอเซ็น

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

54,830 54,830  ก.ค.65 1 2 12 10 6 - 3

12) การประชุมศูนย์ระดับภมูิภาควา่ด้วย
เทคนิคและอาชีวศึกษาของซีมีโอ – ซีมีโอโวค
เทค

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

60,300 60,300  ก.ค.65 1 2 12 10 6 - 3

13) การประชุมศูนย์ระดับภมูิภาควา่ด้วยการ
พัฒนาการศึกษาทางเทคนิคของซีมีโอ - 
SEAMEO TED

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

51,300 51,300  ต.ค.64 1 2 12 10 6 - 3

14) การประชุมศูนย์ระดับภมูิภาควา่ด้วยการ
พัฒนาการศึกษาในชุมชนของซีมีโอ SEAMEO
 CED

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

51,300 51,300  ส.ค.65 1 2 12 10 6 - 3

15) การประชุมศูนย์ระดับภมูิภาควา่ด้วยการ
ดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวยัและบทบาท
สถาบันครอบครัวของซีมีโอ - SEAMEO 
CECCEP

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

70,300 70,300  ต.ค.64 1 2 12 10 6 - 3

16) การประชุมศูนย์ระดับภมูิภาควา่ด้วย
ชีววทิยาเขตร้อนของซีมีโอ – ซีมีโอไบโอทรอป

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

63,300 63,300  ต.ค.64 1 2 12 10 6 - 3

17) การประชุมศูนย์ระดับภมูิภาควา่ด้วย
อาหารและโภชนาการของซีมีโอ – ซีมีโอเร
คฟอน

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

63,300 63,300  ก.ย.65 1 2 12 10 6 - 3

18) การประชุมศูนย์ระดับภมูิภาควา่ด้วยการ
วจิยัและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมี
โอ- ซีมีโอเซียร์ก้า

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

64,300 64,300  ต.ค.63 1 2 12 10 6 - 3

19) เครือข่ายระดับภมูิภาควา่ด้วย
เวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมีโอ -
 ทรอปเมด เน็ตเวร์ิค

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

62,300 62,300  ก.ย.65 1 2 12 10 6 - 3

20) การประชุมศูนย์ระดับภมูิภาควา่ด้วย
การศึกษาประวติัศาสตร์และประเพณีของซีมี
โอ -ซีมีโอแชท

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

58,500 58,500  ก.ย.65 1 2 12 10 6 - 3

1. เพือ่ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงาน
ของศูนย์ฯ 
2. เพือ่ใหข้้อคิดเหน็เกี่ยวกับนโยบายการ
บริหารงานและติดตามประเมินผลการด าเนิน 
โครงการ/กิจกรรมของศูนย์ฯ
3. เพือ่การอนุมัติแผนงานและงบประมาณในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ 
4. เพือ่ใหก้ารรับรองการรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีของศูนย์ฯ ก่อนน าเสนอต่อที่
ประชุมเจา้หน้าทีอ่าวโุสของซีมีโอ และสภา
รัฐมนตรีศึกษาแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (สภา
ซีเมค) พิจารณาใหก้ารอนุมัติต่อไป

เพือ่รับทราบข้อมูลรายงานผลการ
ด าเนินงาน/แผนงานการ
ด าเนินงานองศูนย์ฯ โดยเข้าร่วม
พิจารณาก าหนดนโยบายการ
บริหารงาน และการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมของศูนย์ระดับภมูิภาค
ของซีมีโอ เพือ่ใหศู้นย์ฯ สามารถ
ด าเนินโครงการและกิจกรรมได้
อย่างมีประสิทธภิาพและส่งผลต่อ
การพัฒนาด้านการศึกษา 
วทิยาศาสตร์ และวฒันธรรมของ
ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

กลุ่มความ
ร่วมมือ

ระดับภมูิภาค

51



หลัก เร่งด่วน

กลุ่มงาน
รับผิดชอบ ย.20

แผน
แม่บท

สอดคล้อง

แผน
ปฏรูิปฯ

แผนฯ
 12

นโยบาย ศธ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต-กิจกรรม/

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตวัชีว้ัด/
ค่าเป้าหมายของ

ตวัชีว้ัด

งบประมาณ จ าแนกไตรมาส

ไตรมาส 1
 (ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

ย. ศธ.

รวม
งบประมาณ  

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

2. ประชุมเพ่ือด าเนินงานตามแผนงาน
การศึกษาของอาเซียน

1.เพือ่ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการ 
ปัญหา/อุปสรรค ตลอดจนแนวปฏบิัติทีดี่ระหวา่ง
กันในการจดักิจกรรรมการพัฒนาตามแผนงาน
การศึกษาของอาเซียน
2. เพือ่หารือและก าหนดกิจกรรมการพัฒนา
โอกาสและคุณภาพการศึกษาตามแผนงาน
การศึกษาของอาเซียน
3.เพือ่สร้างเครือข่ายระหวา่งผู้ปฏบิัติงานด้าน
อาเซียนในทุกด้าน

เข้าร่วมประชุมหารือเพือ่ก าหนด
แนวทางความร่วมมือในการ
พัฒนาการศึกษา

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

1,161,600 580,800 580,800 580,800 2,904,000 ต.ค.64-ก.ย.65 1 2 12 10 6 - 3

3. การประชุม ASEAN - China 
Education Cooperation Week

เพือ่สร้างความเข้มแข็งใหก้ับเครือข่ายความ
ร่วมมืออาเซียน - จนีระดับนโยบายและ
แลกเปล่ียนแนวปฏบิัติทีดี่ระหวา่งอาเซียนและจนี

เข้าร่วมประชุม หารือเพือ่ก าหนด
แนวทางความร่วมมือในการ
พัฒนาการศึกษา

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

729,100 0 729,100  ก.ค.65 1 2 12 10 6 - 3

4. การประชุม ASEAN-Russia Forum on
 Education

เพือ่สร้างความเข้มแข็งใหก้ับเครือข่ายความ
ร่วมมืออาเซียน - รัสเซียระดับนโยบาย และ
แลกเปล่ียนแนวปฏบิัติทีดี่ระหวา่งอาเซียนและ
รัสเซีย

เข้าร่วมประชุม หารือเพือ่ก าหนด
แนวทางความร่วมมือในการ
พัฒนาการศึกษา

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

527,200 0 527,200  ต.ค.64 1 2 12 10 6 - 3

4.ประชุมเจรจาตามกรอบความร่วมมือกับตา่งประเทศระดบัทวิภาคี 0 750,150 970,340 0 1,720,490

1. ประชุมเจรจาหารือความร่วมมือด้าน
การศึกษาระดับทวภิาคีกับสหพันธส์าธารณรัฐ
เยอรมนี

1. เพือ่ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาใน
กรอบทวภิาคีระหวา่งกระทรวงศึกษาธกิารไทย
และประเทศเป้าหมาย
2. เพือ่ก าหนดทิศทางและแนวโน้มความร่วมมือ
ด้านการศึกษาระหวา่งประเทศไทยและประเทศ
เป้าหมาย
3. เพือ่หารือการด าเนินโครงการและกิจกรรม
เพือ่พัฒนาการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ร่วมกัน

ประชุมเจรจาหารือร่วมก าหนด
แนวทางความร่วมมือด้าน
การศึกษาเพือ่พัฒนาการศึกษา
ของไทยกับประเทศคู่เจรจา

รายงานผลการเจรจา
ความร่วมมือ

607,540 607,540  เม.ย.65 1 2 12 10 6 - 3

2. ประชุมเจรจาหารือความร่วมมือด้าน
การศึกษาระดับทวภิาคีกับสาธารณรัฐประขา
ชนจนี

1. เพือ่ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาใน
กรอบทวภิาคีระหวา่งกระทรวงศึกษาธกิารไทย
และประเทศเป้าหมาย
2. เพือ่ก าหนดทิศทางและแนวโน้มความร่วมมือ
ด้านการศึกษาระหวา่งประเทศไทยและประเทศ
เป้าหมาย
3. เพือ่หารือการด าเนินโครงการและกิจกรรม
เพือ่พัฒนาการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ร่วมกัน

ประชุมเจรจาหารือร่วมก าหนด
แนวทางความร่วมมือด้าน
การศึกษาเพือ่พัฒนาการศึกษา
ของไทยกับประเทศคู่เจรจา

รายงานผลการเจรจา
ความร่วมมือ

292,450 292,450  ม.ค.65 1 2 12 10 6 - 3

กลุ่มความ
ร่วมมือ

ระดับภมูิภาค

กลุ่มความ
ร่วมมือทวิ

ภาคี
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หลัก เร่งด่วน

กลุ่มงาน
รับผิดชอบ ย.20

แผน
แม่บท

สอดคล้อง

แผน
ปฏรูิปฯ

แผนฯ
 12

นโยบาย ศธ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต-กิจกรรม/

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตวัชีว้ัด/
ค่าเป้าหมายของ

ตวัชีว้ัด

งบประมาณ จ าแนกไตรมาส

ไตรมาส 1
 (ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

ย. ศธ.

รวม
งบประมาณ  

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

3. ประชุมเจรจาหารือความร่วมมือด้าน
การศึกษาระดับทวภิาคีกับประเทศญีปุ่น่

1. เพือ่ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาใน
กรอบทวภิาคีระหวา่งกระทรวงศึกษาธกิารไทย
และประเทศเป้าหมาย
2. เพือ่ก าหนดทิศทางและแนวโน้มความร่วมมือ
ด้านการศึกษาระหวา่งประเทศไทยและประเทศ
เป้าหมาย
3. เพือ่หารือการด าเนินโครงการและกิจกรรม
เพือ่พัฒนาการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ร่วมกัน

ประชุมเจรจาหารือร่วมก าหนด
แนวทางความร่วมมือด้าน
การศึกษาเพือ่พัฒนาการศึกษา
ของไทยกับประเทศคู่เจรจา

รายงานผลการเจรจา
ความร่วมมือ

362,800 362,800  พ.ค.65 1 2 12 10 6 - 3

4. ประชุมเจรจาหารือความร่วมมือด้าน
การศึกษาระดับทวภิาคีกับสหพันธรัฐมาเลเซีย

1. เพือ่ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาใน
กรอบทวภิาคีระหวา่งกระทรวงศึกษาธกิารไทย
และประเทศเป้าหมาย
2. เพือ่ก าหนดทิศทางและแนวโน้มความร่วมมือ
ด้านการศึกษาระหวา่งประเทศไทยและประเทศ
เป้าหมาย
3. เพือ่หารือการด าเนินโครงการและกิจกรรม
เพือ่พัฒนาการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ร่วมกัน

ประชุมเจรจาหารือร่วมก าหนด
แนวทางความร่วมมือด้าน
การศึกษาเพือ่พัฒนาการศึกษา
ของไทยกับประเทศคู่เจรจา

รายงานผลการเจรจา
ความร่วมมือ

265,200 265,200  มี.ค.65 1 2 12 10 6 - 3

5. ประชุมเจรจาหารือความร่วมมือด้าน
การศึกษาระดับทวภิาคีกับสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวยีดนาม

1. เพือ่ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาใน
กรอบทวภิาคีระหวา่งกระทรวงศึกษาธกิารไทย
และประเทศเป้าหมาย
2. เพือ่ก าหนดทิศทางและแนวโน้มความร่วมมือ
ด้านการศึกษาระหวา่งประเทศไทยและประเทศ
เป้าหมาย
3. เพือ่หารือการด าเนินโครงการและกิจกรรม
เพือ่พัฒนาการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ร่วมกัน

ประชุมเจรจาหารือร่วมก าหนด
แนวทางความร่วมมือด้าน
การศึกษาเพือ่พัฒนาการศึกษา
ของไทยกับประเทศคู่เจรจา

รายงานผลการเจรจา
ความร่วมมือ

192,500 192,500  มี.ค.65 1 2 12 10 6 - 3

กลุ่มความ
ร่วมมือทวิ

ภาคี

53



หลัก เร่งด่วน

กลุ่มงาน
รับผิดชอบ ย.20

แผน
แม่บท

สอดคล้อง

แผน
ปฏรูิปฯ

แผนฯ
 12

นโยบาย ศธ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต-กิจกรรม/

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตวัชีว้ัด/
ค่าเป้าหมายของ

ตวัชีว้ัด

งบประมาณ จ าแนกไตรมาส

ไตรมาส 1
 (ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

ย. ศธ.

รวม
งบประมาณ  

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

2. ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการตา่งประเทศชัว่คราว 3,646,000 1,703,530 4,217,900 4,106,300 13,673,730

1. การประชุม British Education Training 
and Technology (Bett) Asia 2022

1. เพือ่เป็นเวทีในการอภปิรายเกี่ยวกับการ
เปล่ียนแปลงทางการศึกษา การค้นพบนวตักรรม
และแลกเปล่ียนความคิดเหน็เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. เพือ่ส่งเสริมความเป็นหุน้ส่วนความร่วมมือ
ด้านการศึกษากับประเทศต่าง ๆ และหน่วยงาน 
ทัง้ภาครัฐและเอกชนในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก
เพือ่พัฒนาการศึกษาไทย

เข้าร่วมอภปิรายการเปล่ียนแปลง
ทางการศึกษา การค้นพบ
นวตักรรม และแลกเปล่ียนความ
คิดเหน็เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพือ่
ส่งเสริมความเป็นหุน้ส่วนความ
ร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศ
ต่าง ๆ และหน่วยงาน ทัง้ภาครัฐ
และเอกชนในภมูิภาคเอเชีย
แปซิฟิกเพือ่พัฒนาการศึกษาไทย

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

380,430 380,430  ม.ค.65 กลุ่มความ
ร่วมมือทวิ

ภาคี

1 2 12 10 6 - 3

2. การประชุมระดับโลกด้านการศึกษา 2022 
(Education World Forum)

1. เพือ่เป็นเวทีในการน าเสนอวสัิยทัศน์ และ
นโยบายด้านการศึกษาของไทย
2. เพือ่ร่วมอภปิรายและแลกเปล่ียนความคิดเหน็
เกี่ยวกับประเด็นด้านการศึกษา รวมทัง้การ
ด าเนินการของกระทรวงศึกษาธกิารไทย
3. เพือ่ส่งเสริมความเป็นหุน้ส่วนความร่วมมือ
ด้านการศึกษากับประเทศต่าง ๆ และหน่วยงาน
ทัง้ภาครัฐและเอกชนของ
สหราชอาณาจกัรเพือ่พัฒนาการศึกษาไทย

เข้าร่วมการประชุมเพือ่น าเสนอ 
แลกเปล่ียนประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง
ด้านการศึกษา รวมทัง้หารือใน
ระดับทวภิาคีกับหน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน ของสหราช
อาณาจกัร และน าผลทีไ่ด้กลับ
ขยายผลพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของไทย

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

1,410,100 1,410,100  พ.ค.65 1 2 12 10 6 - 3
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หลัก เร่งด่วน

กลุ่มงาน
รับผิดชอบ ย.20

แผน
แม่บท

สอดคล้อง

แผน
ปฏรูิปฯ

แผนฯ
 12

นโยบาย ศธ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต-กิจกรรม/

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตวัชีว้ัด/
ค่าเป้าหมายของ

ตวัชีว้ัด

งบประมาณ จ าแนกไตรมาส

ไตรมาส 1
 (ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

ย. ศธ.

รวม
งบประมาณ  

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

3. การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การ
ยูเนสโก (Executive Board Meeting) คร้ังที่
 213 และ 214

1. เพือ่ตรวจสอบและติดตามการด าเนินโครงการ
และงบประมาณของยูเนสโก 
2. เพือ่ใหข้้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อการการด าเนินงานทัง้ 5 สาขา ได้แก่
 การศึกษา วทิยาศาสตร์ วฒันธรรม สังคมศาสตร์
 และส่ือสารมวลชน
 3. เพือ่เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยใน
เวทีของยูเนสโก

ประเทศไทยซ่ึงได้รับเลือกต้ังเป็น
คณะกรรมการบริหารองค์การ
ยูเนสโกเพือ่เข้าร่วมการประชุมฯ 
ตรวจสอบและติดตามการด าเนิน
โครงการและงบประมาณ ให้
ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ทัง้ 5 สาขา ได้แก่ การศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วฒันธรรม 
สังคมศาสตร์ และส่ือสารมวลชน 
ซ่ึงเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์
ของประเทศไทยในเวทีของยูเนสโก

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

2,807,800 2,807,800 5,615,600  ต.ค.64/เม.ย.65 กลุ่มความ
ร่วมมือทวิ

ภาคี

1 2 12 10 6 - 3

4. การประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก คร้ังที ่
41 (41st General Conference)

1. เพือ่ใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือ
ยูเนสโกในการพัฒนาประเทศไทยและคนไทย
2. เพือ่ส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวที
ยูเนสโก
3. เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้และรับทราบข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาสังคมทีย่ั่งยืนของ
ไทย

เข้าร่วมการประชุมสมัยสามัญ
ของยูเนสโก ในฐานะประเทศ
สมาชิกตรวจสอบและติดตามการ
ด าเนินโครงการและงบประมาณ 
ใหข้้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ทัง้ 5 สาขา ได้แก่ การศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วฒันธรรม 
สังคมศาสตร์ และส่ือสารมวลชน 
ซ่ึงเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์
ของประเทศไทยในเวทีของยูเนสโก

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

3,646,000 3,646,000  พ.ย.64 1 2 12 10 6 - 3

5. การประชุมร่วมกับ World Bank เพือ่เสริมสร้างความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศและ
แสวงหา/พัฒนาแนวทาง รูปแบบความร่วมมือ
ด้านการศึกษากับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ

ประเทศไทยมีความสัมพันธอ์ันดี
กับภาคีครือข่ายและมีกิจกรรม
การพัฒนาการศึกษาเพิม่มากขึ้น

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

1,323,100 1,323,100  พ.ย.64 1 2 12 10 6 - 3

6. การประชุมร่วมกับ UNICEF ส านักงานใหญ่ เพือ่เสริมสร้างความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศและ
แสวงหา/พัฒนาแนวทาง รูปแบบความร่วมมือ
ด้านการศึกษากับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ

ประเทศไทยมีความสัมพันธอ์ันดี
กับภาคีครือข่ายและมีกิจกรรม
การพัฒนาการศึกษาเพิม่มากขึ้น

รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม

1,298,500 1,298,500  เม.ย.65 1 2 12 10 6 - 3

กลุ่มความ
ร่วมมือกับ
องค์การ
ระหวา่ง
ประเทศ
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หลัก เร่งด่วน

กลุ่มงาน
รับผิดชอบ ย.20

แผน
แม่บท

สอดคล้อง

แผน
ปฏรูิปฯ

แผนฯ
 12

นโยบาย ศธ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต-กิจกรรม/

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตวัชีว้ัด/
ค่าเป้าหมายของ

ตวัชีว้ัด

งบประมาณ จ าแนกไตรมาส

ไตรมาส 1
 (ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

ย. ศธ.

รวม
งบประมาณ  

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมภายใตก้รอบ MOU หรือตามพันธกรณีดา้นการศึกษา (โครงการกิจกรรมในประเทศ) 25,000 0 50,000 1,510,200 1,585,200

กลุ่มโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. โครงการการประชุมแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาการศึกษาของครู
 ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาระหวา่ง
ไทยและญีปุ่น่เพือ่บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ั่งยืน (เป้าหมายที ่4)

1.  เพือ่ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูลด้าน
การพัฒนาการศึกษาและแนวปฏบิัติทีดี่ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาทีย่ั่งยืนเป้าหมายที ่4 
ระหวา่งไทยและญีปุ่น่
2.  เพือ่ใหเ้กิดองค์ความรู้ทีส่ามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับรูปแบบการจดัการเรียนการสอน
ใหส้อดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและประเทศ
3.  เพือ่ขยายความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษา
ของในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ซ่ึงเป็นการ
กระชับความสัมพันธแ์ละความเข้าใจอันดี
ระหวา่งครู ผู้บริหารรวมทัง้บุคลากรทางการศึกษา

ครู ผู้บริหาร/ผู้จดัการสถานศึกษา
ของไทยและญีปุ่น่ได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ และประสบการณ์ด้านการ
พัฒนาทีย่ั่งยืนร่วมกันส่งผลใหเ้กิด
การสร้างเครือข่ายและความ
เข้าใจอันดีระหวา่งประชาชนของ
ทัง้สองประเทศ

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

1,510,200 1,510,200  ส.ค.65 กลุ่มความ
ร่วมมือทวิ

ภาคี

3 11 12 10 2 - 3

กลุ่มโครงการพัฒนาทักษะภาษาตา่งประเทศ 

1. โครงการปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ
แลกเปล่ียนเยาวชน (JENESYS) ณ ประเทศ
ญีปุ่น่

เพือ่ใหน้ักเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความ
เข้าใจพืน้ฐานเกี่ยวกับประเทศญีปุ่น่และตระหนัก
ถึงความส าคัญในการเป็นตัวแทนประเทศไทย 
ตลอดจนแสดงออกในทางทีเ่หมาะสมในการ
กระชับความสัมพันธแ์ละความเข้าใจอันดี
ระหวา่งนักเรียนไทยและญีปุ่น่

นักเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการได้มี
ความรู้ความเข้าใจพืน้ฐาน
เกี่ยวกับประเทศญีปุ่น่ ภาษาและ
วฒันธรรม ท าใหเ้กิดความเข้าใจ
อันดีระหวา่งประชาชนของทัง้
สองประเทศความไวว้างใจ และ
อาจก่อใหเ้กิดความร่วมมือ
ระหวา่งกันในอนาคตมากยิ่งขึ้น

ร้อยละเฉล่ียความพึง
พอใจของผู้ทีเ่ข้าร่วม
โครงการฯ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80

25,000 25,000 พ.ย. 64 - ม.ีค65 กลุ่มความ
ร่วมมือทวิ

ภาคี

3 11 12 1 6 7 3
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หลัก เร่งด่วน

กลุ่มงาน
รับผิดชอบ ย.20

แผน
แม่บท

สอดคล้อง

แผน
ปฏรูิปฯ

แผนฯ
 12

นโยบาย ศธ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต-กิจกรรม/

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตวัชีว้ัด/
ค่าเป้าหมายของ

ตวัชีว้ัด

งบประมาณ จ าแนกไตรมาส

ไตรมาส 1
 (ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

ย. ศธ.

รวม
งบประมาณ  

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

2. โครงการค่ายเยาวชนไทย-สิงคโปร์ 
ประจ าปี 2565

1. เพือ่สานต่อกิจกรรมการจดัค่ายเยาวชนไทย- 
สิงคโปร์ ซ่ึงเร่ิมต้นเมื่อปี ๒๕๔๒ และได้ผลัดกัน
เป็นเจา้ภาพจดัอย่างต่อเนือ่งเป็นคร้ังที ่16 แล้ว
2. เพือ่เปิดโอกาสใหเ้ยาวชนและครูไทย-สิงคโปร์
 ทีเ่ป็นสมาชิกเครือข่าย “Partner School”  ได้
ท าความคุ้นเคยและรู้จกักันผ่านกิจกรรมทาง
วชิาการ นันทนาการ และทางวฒันธรรม
3. เพือ่เปิดโอกาสใหค้รูและนักเรียนสมาชิก
เครือข่าย “Partner School” ได้พบปะหารือ
และแลกเปล่ียนความคิดเหน็เกี่ยวกับกิจกรรม
ความร่วมมือทีจ่ะเป็นประโยชน์ร่วมกันในอนาคต

นักเรียนและครูจากโรงเรียน
เครือข่าย Partner School ไทย-
สิงคโปร์ ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และประสบการณ์ด้านการพัฒนา
ทีย่ั่งยืนร่วมกันส่งผลใหเ้กิดการ
สร้างเครือข่ายและความเข้าใจอัน
ดีระหวา่งประชาชนของทัง้สอง
ประเทศ

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ทีเ่ข้าร่วม
โครงการฯ ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

50,000 50,000  มิ.ย.65 กลุ่มความ
ร่วมมือทวิ

ภาคี

3 11 12 1 6 7 3

4. ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมภายใตก้รอบอาเซียนดา้นการศึกษา  (โครงการ/กิจกรรมในประเทศ) 0 0 0 2,304,000 2,304,000

1. โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน ASEAN &
 EAS Students Exchange Programme

1. เพือ่สร้างเครือข่ายนักเรียนในประเทศสมาชิก
อาเซียน 
2. เพือ่เปิดโอกาสใหน้ักเรียนของประเทศสมาชิก
อาเซียนได้พัฒนาความสัมพันธอ์ันดีระหวา่งกัน 
และกระดับความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่าง
ทางวฒันธรรมและค่านิยมในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียนทีส่ามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
3. เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้การน าความรู้ดังกล่าว
ไปใช้ประโยชน์ รวมทัง้การร่วมมือกับชุมชนเพือ่
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหวา่งเยาวชนของประเทศ
สมาชิกอาเซียน  
2. นักเรียนได้รับความรู้ทาง
วชิาการ ทักษะทีจ่ าเป็น และการ
พัฒนาความสัมพันธอ์ันดีระหวา่ง
กัน และเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความแตกต่างทางวฒันธรรมและ
ค่านิยม สามารถเรียนรู้เพือ่การอยู่
ร่วมกันในสังคม การอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการน า
ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์ไปใช้
ประโยชน์ รวมทัง้การร่วมมือกับ
ชุมชนเพือ่การพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน ในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน   

1. สรุปผลการด าเนิน
โครงการ 
2. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

2,304,000 2,304,000  ส.ค.65 กลุ่มความ
ร่วมมือ

ระดับภมูิภาค

3 12 12 1 6 7 3
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นโยบายรัฐบาล 
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 

(12 นโยบายหลัก) 

แผนผังความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ ของประเทศสู่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. 2561  – 2580) 1. ความมั่นคง 

2. การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

4. การสร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสังคม 

5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6. การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

 
 

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(23 ประเด็นพัฒนา) 

1. ประเด็นความมั่นคง (แผนย่อยที่ 3.1) การรักษา
ความสงบภายในประเทศ (แผนย่อยที่ 3.2)  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ 
ความม่ันคง  
2. ประเด็นการต่างประเทศ (แผนย่อยที่ 3.2  
ความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือ 
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 

23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (แผนย่อยที่ 3.4) 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 

10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (แผนย่อยที่ 3.1) 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง
จิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (แผนย่อยที่ 3.2)  
การพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงการต้ังครรภ์จนถึงปฐมวัย  
(แผนย่อยที่ 3.3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น (แผนย่อยที่ 
3.4) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน  
(แผนย่อยที ่3.5) การส่งเสริมศักยภาพผูสู้งอายุ 
12. การพัฒนาการเรียนรู้ (แผนย่อยที่ 3.1) การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง     
ในศตวรรษที่ 21  
 
 

17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
(แผนย่อยที่ 3.1) การคุ้มครองทางสังคมข้ันพื้นฐานและ
หลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

18. การเติบโตอย่างยั่งยืน (แผนย่อยที่ 3.5)  
การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 
 

20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(แผนย่อยที่ 3.1) การพัฒนาบริการประชาชน       
(แผนย่อยที่ 3.2) การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
(แผนย่อยที่ 3.4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ  
(แผนย่อยที่ 3.5) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (แผนย่อยที่ 
3.1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (แผนย่อยที่ 
3.1) การพัฒนากฎหมาย  

ระดับ 1 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

(10 ยุทธศาสตร์) 

5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพือ่การ
พัฒนาประเทศสู่ความมัน่คงและยั่งยืน 
10. ความรว่มมอืระหว่างประเทศเพื่อการพฒันา 

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
7. การพัฒนาโครงการพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส ์
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 

ระดับ 2 

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 

2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ 
ในสังคม 
 

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
 

6. การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 

 
แผนปฏิรูปประเทศ 

ฉบับปรับปรุง (Big Rock : BR) 
(8 ธ.ค. ๒๕๖๓) 

(13 ด้าน (62 Big Rock)) 
 

12. ด้านการศึกษา (1) โอกาสและความเสมอภาคระดับ
ปฐมวัย : สนับสนุนนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาต้ังแต่ระดับ
ปฐมวัย (2) จัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะ (3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

 
 

 
 

12. ด้านการศึกษา (2) จัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะ (3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

12. ด้านการศึกษา (1) โอกาสและความเสมอภาค
ระดับปฐมวัย : สนับสนุนนวัตกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษา
ต้ังแต่ระดับปฐมวัย 

 
 
 

 

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(2) บริหารจัดการชายฝั่งทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด 
(บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ) 
   

2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (1) ภาครัฐดิจิทัล  
(2) โครงสร้างองค์กรและระบบงานภาครัฐ (3) บริหาร
ทรัพยากรบุคคลระบบเปิด (4) ความเข้มแข็งระดับพื้นที่
แบบมีส่วนร่วม (5) จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโปร่งใส 
3. ด้านกฎหมาย (1) ปรับปรุงกฎหมายที่กระทบชีวิต
ประชาชน (3) เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 
11.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (4) ระบบราชการโปร่งใส (5) มาตรการ
ป้องกันทุจริตเชิงนโยบาย 
 

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 
ของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
 

 
 
 

 
 
 

5. การพัฒนาเศรษฐกจิและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
 
 
 
 

 
 
 

3. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกช่วงวัย 

 
 
 
 

 
 
 

9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 

 
 
 
 

 
 
 

10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมาชาติและการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างการเติบโตท่ียั่งยืน 

 
 
 
 

 
 
 

11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และกระบวนการยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
แผนปฏิบัติราชการฯ ศธ. ปี 2565 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
แผนปฏิบัติราชการฯ สป. ปี 2565 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
(สอดคล้อง ยุทธ์ ศธ.ที่ 3) 

2. พัฒนากำลังคน การวิจัย  
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(สอดคล้อง ยุทธ์ ศธ.ที่ 5) 

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(สอดคล้อง ยุทธ์ ศธ.ที่ 1, 2, 3, 4) 

4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
(สอดคล้อง ยุทธ์ ศธ.ที่ 3) 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ (สอดคล้อง 
ยุทธ์ ศธ.ที่ 4, 6) 

 
นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

(พ.ศ. 2562 -2565) 
(16 นโยบาย) 

 

1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข 
2. สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
3. ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 
5. สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
8. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุม้กันความมั่นคงภายใน 
10. เสรมิสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์

 
 

9. เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(สอดคล้อง ยุทธ์ ศธ.ที่ 1) 

 

 

 
 

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
3. เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

 

4. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
5. ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

แผนแม่บทเฉพาะกิจ 
(4 แนวทางหลัก) 

 1. เศรษฐกิจฐานราก (แนวทางย่อย 1.3) ความเจริญ
เศรษฐกิจหัวเมืองหลัก 

3. ศักยภาพและคุณภาพชีวิต (แนวทางย่อย 3.1 
ทักษะและการเรียนรู้ 

   

ระดับ 3 

60 



1. หน่วยงาน มีระบบการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ  
ตอบสนองความต้องการของผูร้ับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส  

ตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 

 

 

 

 

                      

          

 

 

 

  

  

 

                      

                       

 

 

           

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผลคะแนนประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
อยู่ในระดับผ่านตามเกณฑ์ ITA (Integrity &Transparency 
Assessment) 

1. ร้อยละของนักเรยีนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบ 
O-NET แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (ชัน้ ม.6) 
2. ร้อยละของนักเรยีนที่ผ่านการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ.2551 ระดับดีขึ้นไป 
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทกุระดับการศกึษาของผลการทดสอบN-NET 
 แต่ละภาคเรยีนเพิม่ขึน้ 
4. ร้อยละของนักเรยีนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศกึษานอกระบบ ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ระดับดขีึ้นไป 
 

เป้าประสงค์
รวม 

(Goal : G) 

G3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอยา่งทั่วถึงและเสมอภาค 
(G3       S4) 

 
 
 

 S3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีคุณภาพ 

 

1. จำนวนครั้งท่ีประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรยีนรู้ที่จดั
การศึกษาในรูปแบบการเรยีนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
2. จำนวนระบบการเทียบเคียง/เทยีบโอนคุณวุฒิทางการศึกษา 
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต ์ใช้ในการบริหาร
ราชการ/ให้บริการประชาชน 
2. พัฒนาระบบฐานขอ้มูลของจังหวดั ภาค และฐานขอ้มูลกลางดา้นการศึกษา 
ให้เป็นเอกภาพ เชือ่มโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 
3. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการ 
บูรณาการเชือ่มโยงทกุระดับ รวมทัง้การมีส่วนร่วมกับทกุภาคส่วน  
4. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บังคับให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทที่เปล่ียนแปลง 
5. ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว 
ไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอื้อตอ่การพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 
6. พัฒนาเครือขา่ยต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรม
รณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤตกิรรมเสี่ยงการทุจริต 
7. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน เพือ่ยกระดับ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน 
 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบรูณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบผา่นประสบการณต์รงจากการลงมือปฏบิัต ิ
3. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทีส่มวัย ทักษะอาชีพและ 
ทักษะชีวิตทีเ่ท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21 
4. สร้างแพลตฟอรม์ดิจิทลัรองรับการเรยีนรู้รูปแบบใหม่ 
5. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศและสมรรถนะที่จำเป็น 
ของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
6. บูรณาการจดักระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกตอ้ง
ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง  
7. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม)่  
ต่อยอดการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ 
8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจดัการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
 

 

พันธกิจ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

 

1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดท่ีถูกต้อง เพื่อ
เสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ  
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข น้อมนำ เผยแพร่ศาสตร์พระราชา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทาง
พระราชดำริ 
2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/วิชาชีพ 
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และเขตพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูง พื้นท่ีตามตะเข็บชายแดน 
และพื้นท่ีเกาะแกง่ ชายฝั่งทะเล ท้ังกลุม่ชนต่างเชื้อชาต ิ
ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม ่
(ยาเสพติด, ภยัไซเบอร์, ภัยพบิัติธรรมชาติ, โรคอุบัติ
ใหม่ ฯลฯ) 
4. พัฒนาความร่วมมอืด้านการศึกษากบัต่างประเทศ
เพื่อยกระดับคุณภาพและโอกาสทางการศึกษา 

3. ส่งเสรมิ สนับสนุน การสร้างโอกาส และความเสมอภาค 
ในการเข้าถึงการศึกษาอย่างท่ัวถึง ตามศักยภาพของผู้เรียน  

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 

1. ส่งเสรมิ สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษา 
แบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพื้นที่อย่างมปีระสิทธิภาพ  

ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพของผู้เรียน 
 

วิสัยทัศน์  การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 

แผนผังความเชื่อมโยงสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 
 

G1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิารมีการบริหาร 
และการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

(G1       S5) 
 

S2. พัฒนากำลังคน การวิจยั เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 

1. พัฒนาทักษะแรงงงานฝีมือตรงกับ
ความต้องการของตลาด แรงงานในพื้นที่
และภูมิภาค (อาทิ พื้นทีแ่ละเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน) 
2. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 
การบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนา
บุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
 

4..ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบรหิารงานบุคคลและพัฒนา 
สมรรถนะของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
 
 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

(Strategy: S) 

S4. สร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

 

ตัวช้ีวัดรวม 

1. ร้อยละของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
การปฏิบัติงาน และสามารถนำผลการพฒันาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

S5 พัฒนาระบบบรหิารจดัการ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

 

เป้าประสงค ์
ตามประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ภายใต้
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
 

1. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา 
มีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ 

 

S1. พัฒนาการจัดการศึกษา 
เพื่อความมั่นคง 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะ 
การเรยีนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้อง

เหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคง 
ในแต่ละบริบท 

 

 
1. เพิ่มและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผูเ้รียน
สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ 
ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย 
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี และ
กลุ่มเป้าหมาย 
2. ส่งเสรมิพัฒนาโปรแกรมประยกุต์
และสื่อการเรียนรูผ้่านระบบดิจิทลั
ออนไลน์แบบเปดิ ที่เหมาะสมต่อ
การเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 

1. ผู้เรียนได้รบัโอกาสทางการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ อยา่งทั่วถึง และเสมอภาค 

ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามสีมรรถนะการปฏิบัติงานที่ส่งผลตอ่ 

การพัฒนาทกัษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
3. หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

และปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 
 

G2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ  
และมีทักษะทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21 

(G2  S1, S2, S3)  
 

G4. ข้าราชการ ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
และสมรรถนะวิชาชพีในศตวรรษที่ 21 

  (G4         S3, S5) 
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กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อาคาร สพฐ. 5 ชั�น 1 ถนนราชดําเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
โทร 02281 0565 ต่อ 107
โทรสาร 02281 0953 
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